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Emlékezzünk régiekről. . . . Idézzük vissza a régmúlt 
dicsőség soha nem halványuló ragyogását, elevenítsük fél apáink 
hősi tetteit, benső hazaszeretetét és lángoló szabadságvágyát, 
midőn kézbe vesszük e lapokat, melyek „Baranyavármegye 
múltja és jelenje“ czítn alatt liivatvák ezen törvényhatóságnak 
eseményeit alaposan feltárni a búvárkodó történész, magyarázólag 
ismertetni az ez iránt érdeklődő nagy közönség előtt.

A feladat, melyre vállalkoztam, lélekemelő, egyénileg meg
tisztelő, de kimondhatatlanul nehéz.

Avagy szükségük van-e előhangra, interpretáló bevezetésre 
azon lapoknak, melyeken ezeréves küzdelmeiben és törekvéseiben 
mindig tevékeny részt vett törvényhatóság belső életének minden 
lélekemelő mozzanata, a területén lejátszódott országos érdekű 
eseményeknek hű rajza áll szemlélhetőleg megírva a hálás meg
emlékezés által megszentelt igékben.

Yan-e toll, a melyből szárnyra kelt előszó méltóan lenne 
egybehasonlítható azon soha nem múló jelekkel, melyeket egy
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2 ^EMLÉKEZZÜNK RÉGIEKRŐL.

^ezredév küzdelmeiben e földért vértanúhalált szenvedett elődök 
vérökkel Írtak és kardjaikkal véstek e hantokra, — mely száz
ezrek erejét összpontosítva a czéltudatos cselekvésre gyujtá fel 
s mely végül kiolthatatlan lángra éleszti a hazafiban e földhöz 
tartozandóság és ragaszkodás érzetét?

E földhöz, — ezen szép istenáldotta földdarabhoz!
. . . .  Televény síkjain sarjad a kalász, hegyein ragyog az 

aranynedvet omlasztó szőllőfürt, erdeinek mély árnyából előfutó 
csermely zöldebbre festi a völgy füvét, — sziklái alatt bányafolyosók 
nyúlnak el, — keleti és déli határait a hatalmas Duna és a 
ragadó Dráva mossa. — Önmagában egy kis ország, megadatván 
a természettől neki mindaz, — a mi a természet bőkezűségétől 
kívánható.

Kincseit felismerték elődeink, még azok, kik a történelem 
előtti időszakban gyarló kőeszközeikkel küzdöttek meg a barlangi 
medvével és nyers állati bőröket viseltek kezdetleges ruházat 
gyanánt. — Megerőditett lakhelyük nyomait ott találjuk ma is 
a Jakabhegy messzeségbe kéklő ormazatán, idomtalan kősánczok 
alakjában, melyeknek figyelemre méltó kiterjedése e helyen egy 
nagyobb vidék központi telepét engedi sejteni a szemlélődő 
utókor előtt.

A régi művelt népek ez őseit, majd a bronzkor kultúrájának 
első képviselői, — az illyr és thrák törzsek váltják fel, — majd 
pedig ezeket s most már a történelem szövétnekének világánál 
a kelták hatalmas nemzetsége, egy nemes Ízléssel és fejlettebb 
műveltséggel bíró faj, több évszázadon keresztül vetve meg a 
lábát a Dunának jobb partján, s csakis a hóditó rómaiak diadalmas 
hadjáratai alatt igázva le.

Az idő kerekének ilyetén fordulásával láthatjuk a szilárd épít
ményül kőutakon sürgő kereskedelmi forgalom zaja között Sopiana, 
mint az akkori vidék empóruma felé egyenletes menetelésben 
tova vonuló légiókat, hogy Pannóniának ezen gazdag téréit a 
merész röptű római sas uralma alá vessék és megtarthassák. — 
German telepeseket hoznak be, nem mellőzve a quadok, vandalok, 
gótok és alánokat sem, míg később e sokféle nemzetségből álló 
római tartományt nem nagy nehézséggel dönti meg a messze 
keletről, romboló hadserege élén, villámszikra gyorsaságával 
előtörő hunn fejedelem, Attila . . . . E tüneményes hadverő által 
alapított, s annak halála után összeomló nagy birodalomnak
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romjain támadó gót állam és gepidák országának felbomlásával 
e terület a bevándorló avarok, később szlávoknak hatalmába 
kerül, kik az itt talált szervezetlen törzsek leigázásával egy 
szépen fejlődő uj állam alapköveit kezdik lerakni, — s ezeken 
az államalkotás müvét már-már sikerrel befejezni: midőn az ég 
azon tájáról, honnan a nagy hunn hóditó indult világleverő útjára, 
a szemhatáron gyorsan megjelenő sötét zivatarként egyszerre 
lecsap harczedzett erős tömegeivel egy marczona ázsiai nép, 
romba döntve a fentálló fejedelemségeket, azok összezúzott 
trónjain egységes és sajátságos nemzeti jellegének megfelelő 
államot létesítve a — magyar.

S ezen időponttól kezdődőleg Clio e területen lefolyt minden 
eseményt, mint a magyar ég alatt megtörténtet jegyezhet fel 
vésőjével ércztáblájára.

A honalapítás nehéz munkájának az első nagy király böl- 
csesége által, a felragyogó szent kereszt szelíd fénye mellett 
teljesített bevégzésével, Bárányavármegye névvel és határokkal 
megjelelten, mint önálló várispán sági terület szerepel a magyar 
állam akkori életében. Itt emelkedett fel az ugyanakkor alapított 
nagy adományu pécsi püspökség székesegyháza s a híres pécs- 
váradi apátság, mintegy ellensúlyozásául a . szomszéd Somogy- 
várinegyében uj életre kelő ősi pogány vallás oltárain fellángolt 
áldozattüzeknek, melyeknek e vármegyét is nagy részben elperzselt 
izzó zsarátnoka csak a fellázadó Votlia párthiveinek leverésében 
elfolyt houflvér árjában alszik el.

A mai napig fentálló várkastélyok és romok, valamint az 
idővel nem enyésző hagyomány, eléggé tanúsítják e területnek 
történelmi szereplését. A Drávának e partjairól indul a hatalmas 
László király, hogy Horvátország földjével gazdagítsa a magyar 
szent korona birtokát; a Duna mellett lefelé vonuló ősi országút 
megrendült a szent sir felszabadítására siető keresztes hadak 
tömegének lábdobajától; — látta a keresztény lovagkor legenda- 
szerű hősét, Buillon Gottfriedet aranypánczéljában, s a pécsváradi 
kolostornak ez ideig épen maradt bástyái felett merengett vak 
Béla szemének éjszakáján.

A tatárjárás pusztításai után a vármegye újra benépesül, s 
a Jakabhegy erdőségeiben Bertalan püspök megalapítja a pálos- 
szerzetesek kolostorának maradványaiban is nagyszerű épületeit. 
A siklósi vár felvonó hídja csörömpölve ereszkedik lánczain alá
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az elégedetlen országnagyok által fogságba kisért Zsigmond 
* király előtt, — majd a dicsőségben uralkodó Nagy Lajos, — a 

XIV. század honi kultúrájának soha el nem halványuló emléke 
gyanánt Pécs városában emeli fel az országnak első, nagyhirü 
egyetemét.

A múltba visszatekintő szem örömmel nyugszik meg a magyar 
irodalom fellendülésének kezdetén Janus Pannonius pécsi püspök 
tollának emlékein, — s önkénytelenül felmerül előttünk Hollós 
Mátyásnak a históriai dicsőség ragyogásával körülövedzett rege- 
szerü nagysága, kinek fejedelmi alakja feltűnik székesegyházunk 
hatalmas pillérjei között.

De nem sok idő múltán az Eszéktől Dárdáig vezető falud pad
lóin feldübörög a hóditó Szulimán óriási csatakigyóinak gördülése 
s a több százezernyi ozmán sereg Mohács gyászos emlékű téréin,
— melyek egy király halálának és egy nemzet pusztulásának 
szomorú tanúivá lesznek, — megalapítja a török félholdnak e 
földön oly hosszú ideig tartott uralmát.

150 esztendőn keresztül szállott ég felé karcsú minarettek 
erkélyeiről a kivégzett magyar "szabadság halotténeke gyanánt 
a muezzin egyhangú imája, — míg végre e hosszú idő után a 
mohácsi csatatér sírjából ellenállhatatlan erővel kiemelkedő 
nemzeti megtorlás szelleme, nem messze e helytől, — a liarsányi 
hegy alatt elterülő síkon, — szabadítja ki végleg az ország e 
részét az ozmán bilincsek közül.

A neo aquistica comissio ezután bekövetkezett működése,
— Lipót király által kedvelt hadvezérei között kiosztott nagy 
területek adományozása vetette meg alapját a máig létező óriási 
kiterjedésű birtoktesteknek. — Ezek művelés alá vételével és 
a megindult gazdasági tevékenységgel karöltve haladó nyugati 
kultúra újólag elfoglalta helyét közöttünk —■ s a felszaporodott 
lakosság a Rákóczy-felkelés küzdelmei óta, az 1848—49-iki 
szabadságharcz viharai vármegyénket csak oldalcsapásaiban érint
vén, —- a békés munka és fokozatos fejlődés áldásait élvezhette.

És így számtalan küzdelmek, a súlyos kezű balsors csapásai 
között, — de mindig rendithetlen hittel a jövőben s a dicsőséges 
pillanatok nem csekély számú emlékeivel elérkezett immár az 
idő, — midőn az emlékezet reménynyé vált, — midőn a termő 
síkokon s kies völgyekből előfehérlő virágzó helységek felett a 
jólét angyala kezdi bontogatni szárnyait; midőn a csatamezők
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dicsőséges földjén, hol hajdan a harcz iszonyú zajában a halál 
könyörtelen kaszája tartotta aratását, ma szorgalmas nép sarlója 
alatt dől a sűrű gabnarend és midőn a romboló testvérharczok 
helyett a földműveléssel együtt működő ipar és kereskedelem 
fejlődése igyekszik támogatni a közvagyonosodást és evvel meg
teremteni a nemzeti és egyéni önállóságot.

íme, — a múlt és jelennek egy bevezetés kereteiben széles 
ecsetvonásokkal vázolt eseményei felemelők és lehangolok, dicső
ségesek és gyászthozók; de mindenben elég fontosak arra, hogy 
tüzetes tanulmány tárgyát képezve a maguk teljes valójában 
az utódok örökévé tétessenek.

9

Ennek megvalósítása a következő lapoknak leend feladata; 
s ha netán, — nem az alaposság és történelmi igazság rovására, 
— de a terjedelem és kimerítő előadás tekintetében e mű némi 
kívánni valót hagyna hátra, úgy az ne a lelkesültség és képesség 
hiányának, ne a mű létrejöttében közrehatott erők elégtelen
ségének, hanem egyedül a rendelkezésre álló anyagi segéd
eszközök szükebb mértékének tulaj donittassék.

A letűnt évezred minden eszméje és minden törekvése 
mégis méltóan leend feltüntetve e könyv soraiban, — hű rajzát 
szolgáltatva mind az idő rohamos folyásával eltűnt történeti 
események, mind a szorgalom varázskeze által ma megteremtett 
jólétnek és szellemi előrehaladottságunknak; — olvassuk szent 
kegyelettel az elénk táruló múlt történetét s okulva annak nagy 
eseményein, tanítsuk meg utódainkat az ősök önfeláldozó haza
szeretetére és kötelességtudására; oltsuk szivükbe az emberi és 
honfiúi erények örök szép tulajdonait, — tegyük előttük nélkü
lözhetetlenné a kultúra vívmányait és az uj kornak jó értelemben 
vett szellemével való fokozatos együtt haladást: úgy ép oly 
bizalommal tekinthetünk a titokzatos jövő elé, mint a minő fel
magasztosult öntudattal üljük meg nemzeti létünk ezeréves öröm
ünnepét.

Kardos Kálmán,
Bar anyavármegye és Pécs sz. ldr. város 

főispánja.
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Baranya fekvése és kiterjedése.

agyarország délnyugati részén, túl a Dunán, Szlavonország 
fölött, az északi szélesség 45° 30’5' és 4G°25/ s a Ferrótól 
számitott keleti hosszúság 35°24'4' és SGMO'ö' közt fekszik 
Baranyavármegye, hazánk e természeti szépségekkel s 
előnyökkel gazdagon megáldott földterülete, mely úgy 

fekvésénél, geológiai alakulásánál, mint egyéb sajátságainál fogva egyike 
az ország legszebb, legváltozatosabb, egyszersmind legtermékenyebb 
vidékeinek.

Északon Tolna, keleten Bács-Bodrog, délen Verőcze, nyugaton 
Somogy vármegye határolja. Természetes határai keleten a Duna, délen 
a Dráva. Területe 513343 kilométer. Északon a legszélső községei: 
Gödre, Jágonak, Csikós-Tőttős, Mekényes, Kárász, Tófű, Császta, Máza, 
Hidasd, Zsibrik. Keleten: Véménd, Bozsok, Duna-Szekcső, Baar, Mohács, 
Kqlked, Dályok, Izsóp, Darázs, Kis-Kőszeg, Vörösmart, Laskó, Darócz, 
Kopács. Délen: Eugénfalu, Kis-Dárda, Kácsfalu, Bolmány, Uj-Bezdán, 
Torjáncz, Maty, Gordisa, Dráva-Palkonya, Czun, Vejti, Piskó, Zaláta. 
Nyugaton: Bogdása, Marócsa, Dencsliáza, Botyka, Beczefa, Dinnyeberki, 
Gyürüfű, Ibafa, Horvát-Iíortelend. A vármegye legnagyobb szélessége 
egyenes vonalban számítva Bogdásától Kis-Kőszegig 83 kilométer; leg
nagyobb kiterjedése észak-déli irányban Torjánczától Mekényesig 64 kilo
méter. A legnagyobb átmérő vonható benne Gödrétől Kopácsig; ennek 
hossza 98 kilométer.

Baranyavármegye földalakulása a lehető legváltozatosabb képet 
nyújtja. Vannak kisebb-nagyobb hegységei, van kiterjedt síksága s nagy 
vizvidéke. A liegyes-völgyes földterület a vármegyének mintegy harmadát 
teszi ki s három nagyobb hegycsoporthoz tartozik. A legnagyobb hegy
csoport, mely hegyláncznak is nevezhető, a vármegye északi részét befog
laló M ecsekliegység; a másik a v illányi; a« harmadik a baranyavári 
hegysor. Mind a három hegycsoport nyúlványai szétszórtan messze kiter
jednek a síkságon s itt-ott különálló dombokat képeznek.
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Legnagyobb sikföld az Ormányság, mely a Mecsek-hegység déli 
^  végnyulványainak elsimulásával kezdődik s kiterjed keleten a siklósi

hegyek lábáig, délen a Dráváig, nyugaton Somogy vármegye széléig. Nagy 
kiterjedésű síkságot képez még a baranyavári hegyektől Mohács, Német- 
Bóly és Villányig kinyúló földterület, valamint a baranyavári hegyek déli 
lábától elterülő Duna és Drávaköz, melynek szélei berkes, mocsaras viz- 
vidéket képeznek. Baranyavármegyének van ezen kívül nagy kiterjedésű 
szigete, a Margita-sziget, mely a Duna rendes folyása és az O-Duna 
közt terül el s fölnyúlik Tolnavármegye Báta községének határáig, lefelé 
Kis-Kőszcgig.

Folyó melléki alluviális síkságot a Duna és a Dráva-mente alkot, 
hol tavak, berkek és mocsarak váltogatják egymást.

HEGY- ÉS VÍZRAJZI ÁTTEKINTÉS.

I. H e g y v i d é k .

a) Mecsek-hegység.

A keleti alpok átlépve Magyarország határát, három főirányban 
vonulnak: északra, északkeletre és keletre. Ez utóbbi irányban emelkedik 
a M ecsek-hegység, a villányi és a baranyavári hegycsoport. A baranyai 
hegyek a keleti alpok déli feléből válnak ki. A legérdekesebb geológiai 
alakulást a M ecsek-hegység mutatja, mely egyúttal a vármegye leg
hosszabb, legszélesebb és legmagasabb hegylánczolata.

A nyugati határon alacsony dombok alakjában lép föl s a csigolyafai 
erdőben 242 méter, Gyürüfű fölött az úgynevezett Csurgós kutnál 263 
méter magasságra emelkedik. A vármegye északi részét, a nyugati határtól 
a keleti határig, egész szélességében átfogja s átlépve Tolnavármegyébe 
Szegzárd és Bátaszékig terjed.

E hegyláncz, mely nyugatról keletre, majd északkeleti irányban 
húzódik, igen változatos, mondhatni szeszélyes alakulást m utat; rendszert 
egyáltalán nem lehet rajta megállapítani. Hegy, völgy, széliében, hosz- 
szában váltogatja egymást. Hely es fa és Bükkösd közt teljesen ellapulnak 
a hegyek s a keleten emelkedő hegyekkel völgyet képeznek. E völgyön 
át szalad eleinte csekély, később nagyobb kanyargással északi irányban 
a budapest—pécsi vasút vonala. Bükkösdtől keletre Pécs felé folytonosan 
emelkedik a hegyláncz. Boda fölött Várkapunál 330, Bakonya fölött 
Hegytetőn 427, Kővágó-Szőllős fölött, Viganvár alatt 562, Cserkút fölött 
a Szent-Jakab-hegyen  602 méter magasságot ér el. Csekély eséssel 
halad tova, míg Pécs fölött a Misinán 534, a lapisi kunyhótól délkeletre 
fekvő Tubesz-kúpon 612 méter magasságra emelkedik. Ez egyik leg
magasabb csúcsa a Mecsek-liegységnek. A nagy emelkedések mély völ
gyekkel váltakoznak. Pécs-bányatelcp felé s ezentúl a szabolcsi, somogyi 
és vasasi hegyek már jóval alacsonyabbak a Pécs fölött emelkedő
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hegyeknél; alig haladják meg a 150—200 métert. E hegyek alatt terülnek 
el a gazdag tartalmú kőszénbányák. Hosszu-Hetény fölött újra magasra 
tör fel a Mecsek déli hegyláncza s a Hármas-hegynél 603 méter magas
ságra emelkedik s a Sajgó fölött a Zengő 682 méter magas csúcsával 
uralja az északon vadregényes és lent délen festői képet nyújtó messze 
tájat. Ez a vármegye legmagasabb hegye. Zengőtői keleti irányban foko
zatosan lianyatlanak a hegységek s Várkony, Pusztafalu, Var ásd, Rácz- 
Mecslce és Véménd vidékén már alig emelkednek 200 méteren fölül. 
Délen pedig alacsony dombokat képezve simul el a hegység. A kéméndi 
és mogyoródi-hegy, mely e vidéken a legemelkedettebb, 267 méter magas. 
A déli gerinczből észak felé kinyúló hegycsoportok közül Káin fölött a 
Kecskehát és a Hollófészek a legmagasabb, előbbi 304, utóbbi pedig 
357 méternyire emelkedik a tenger színe fölött. Északnyugaton Bakócza 
és Tormás vidékén már csak 200, 260 méter közt váltakozik a begyek 
magassága s Vidák-pusztánál kezdődik egy völgy, mely a Gödre felől 
nyiló völgygyei Szent-Mártonnál egyesülve, Jenő, Pálé és Hörnyék  közt 
fut Sásdig s itt a Vázsnok, Meződ, Vásáros-Dombó és Kapos-Szekcső közt 
elterülő széles völgységbe olvad. A Gödre—Szent-Márton felől jövő 
völgynek mintegy folytatását látszik képezni az a völgy, amely keleti 
irányban Komlóig nyúlik s Hörnyékről tekintve gyönyörű tájképet nyújt, 
a láthatár szélén a hosszu-hetényi Hármas-hegyet s ezentúl a Zengőt 
tüntetve föl a kékes homályban. A Szent-Jakab-hegytői északra nyúló 
hegycsoportok közül kiemelkedik a Bodor-hegy, az orfűi, abaligeti-begy 
és a Kőhegy. E hegyeken túl ismét alacsonyabbá válnak a hegycsoportok 
s Magyar-Hertelend és Egyházbérnél széles völgy választja el őket a 
vargai, ligeti és pölöskei hegyektől. E völgyön vezet Magyar-Széken át 
Sásdra a Pécsről kiinduló országút, mely Mánfa és Szabolcs közt hatal
mas szál erdőktől környezve a hegy oldalába vágva kanyarog, egyfelől 
magasra nyúló hegy, másfelől meredek mélység által határolva. Magyar- 
Széktől északkeletre a legmagasabb hegy Cserhát, mely 309 méterre 
emelkedik. Ettől északi és keleti irányban 300 és 460 méter magasságú 
hegyek tömörülnek egymás mellé s vadon szakadékokkal, szűk nyílású 
völgyekkel teszik érdekessé a tájat. A Hosszu-Hetény fölött levő Hármas
hegyen  túl észak felé fogy a begyek magassága; a Jánosi erdőtől észak
keletre fekvő Szerecsen-hcgy azonban újra felemelkedik 400, a Márévár 
tőszomszédságában levő Kőtető pedig 462 méternyire. Magyar-Egregyen 
túl ellapulnak a hegyek s előtűnik a kies völgy, melyen át a Dombovár- 
bátaszéki helyiérdekű vasút szalad. A völgy fölött északon már a tömör 
Mecsek-liegység dombalakú törpe nyúlványai mutatkoznak szétszórtan. 
A Hármas-hegytől északkeletre van még a Zengőnek merészebb emel
kedésű nyúlványa, a szent-lászlóihegy, a Vöröspart, Nagyhegy, Róka
hegy, melyek mindegyike meghaladja az 500 métert. Ezektől északra 
vannak az uj- és ó-bányai-hegyek, a Somlyó (Somos-tető)] és Dobogó 
(Ördög-hegy), melyeknek magassága 572 és 592 métert ér el. Ó-Bányától 
délre nevezetes még a Kecskehát és a Templom-hegy, mely 471 méter
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magas. Nádasd és Hidasd felé már jóval alacsonyabbak a hegyek; Vékény, 
Szászvár és Mázánál ellapulnak és nyúlványaik mint jelentéktelen hal
mok húzódnak Tolnavármegyébe.

A Mecsek-hegység a legmagasabb csúcsról tekintve, hasonlít a 
hullámzó tenger felületéhez, mely tele van magasra emelkedő gerinczekkel, 
fölcsapó domborulatokkal és lesülyedő mélységekkel. Hullámhegyek s hullám
völgyek sűrűn váltogatják egymást. A hegyeken hatalmas erdőségek 
terülnek el buja növényzettel s lent a völgyek pázsitos ölén csergedező 
hegyi patak kristályvize iramlik tova, itt-ott egy-egy fölül, közepén, vagy 
alulcsapó malom lapátos kerekeit hajtva. — Néhol a hegyek közt elte
rülő térségek, fensikok, vagy szelidebb hajlású dombok tűnnek elő, 
melyeknek termő talaját szorgalmasan műveli s gondosan kihasználja a 
hegyvidék lakossága. A hegyoldalak gazdag bortermő vidéket képeztek; 
különösen a déli részén, hol az egész hegyláncz egykor viruló szőllőskert 
volt, ma pedig a filloxera-vésznek kihalt puszta képe. A hegység egyébként 
tele van kőbányákkal.

b) VMányi hegység.

Ez elnevezés alatt a Villánynál hirtelen kimagasló s kelettől nyugati 
irányban húzódó s Hegy-Szent-Mártonig terjedő hegyláncz ismeretes. 
A villányi magaslatok 164 méterre emelkednek. A kövesdi tető már 
340 métert ér el s a nagyliarsányi, melyet a nép ördögszántotta hegynek 
nevez, 442 méternyire emelkedik. E magaslatokon túl a hegygerincz alább 
száll s emelkedései, a Gombás-tető, Császárhegy, Törökcseres és Mogyorós 
200—250 méter közt váltakoznak. Siklós fölött kiszélesedik a hegysor 
s újra nagyobb emelkedéseket mutat. Közvetlen Siklós mellett a Göntór 
teteje alig haladja meg a 159 métert, de már a várostól északi irányban 
emelkedő Csuknia 339 méter magasságra szökik s Gyud fölött a Tcnkes 
408 méter magas. E tető uralja az egész hegyvidéket; ez a siklósi-hegy- 
láncz legmagasabb emelkedése. Innen gyönyörű kilátás nyílik az alant 
elterülő festői rónaságra, le a Dráváig, sőt azon túl a messze sötétlő 
Fekete-hegységig. Gyűd és Siklós fölött, északon Torony, Bisse és 
Kis-Tótfalu felé ágazik el a hegység s nyúlványai Árpádnál és Pellérdnél 
lapulnak el. Nyugati irányban pedig folytatja a hegysor vonulását Csarnota 
és Babarcz-Szőllősön át. A Nagycseres Csarnotánál 253 méter magas. 
Viszlónál völgy vágja át a hegygerinczet. Majd ismét a viszlói hegytetőn 
212 méter magasságra emelkedik. Ezentúl fokozatosan hanyatlik; Babarcz- 
Szőllősnél már csak 169 méter az emelkedés s Hegy- Szent-Mártonnál 
teljesen megszűnik a hegyláncz; lelapulva, elsimulva beolvad az Ormányság 
nagy síkságába. A villányi hegylánezhoz tartozik még a tőle messze- 
szakadt beremendi-liegy, mely Nagy-Harsánytól déli irányban egyedül 
emelkedik ki a síkságból s 174 méter magasságot ér el.

A villányi hegyláncz legnagyobb része pompás italu bortermő szőllő- 
tőkkel volt beültetve; a filloxera-vész, sajnos, tönkretette e hegyeken is 
a kultúrát. Újabban azonban örömmel tapasztalható, hogy, a regenerálás
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* nehéz munkája itt is újjá alkotja az elpusztult szőllőhegyeket. Itt-ott 
kisebb erdőségek, legelők is vannak a hegylánczon. A villányi hegyekben 
nyitott kőbányák termékét messze szállítják és igen jól értékesítik.

c) A  baranyavári hegyek.

A vármegye délkeleti részén, Monostornál kezdődő és északkeleti irány
ban húzódó, batina—baán-i hegyeknek is nevezett hegysor, a hegy tövében, 
közvetlen Monostor mellett lévő nagyobb községtől, Baranyavártól nyerte 
elnevezését. E liegylánez meglehetős kiterjedésű, emelkedése azonban 
igen csekély. Monostor felől Cruasnina 187 méter magas. Ettől a baáni- 
hegytetőig, mely 241 méterre emelkedik, a közbeeső hegycsúcsok 190 és 
210 méter közt hullámzangk. Kisfaludtól délre a Kötető, mely 243 méter 
emelkedést ér el, a baranyavári hegysor legmagasabb része. Ilodolya fölött 
a Lisac 230 méter. Itt kezd a hegyláncz kiszélesedni s kevés eséssel 
halad a Dunáig, hol hirtelen megszakítva elvész. Közel a Dunához 
Vörösmart fölött a Trajnás csúcsa a keleti hegy vég legkiemelkedőbb 
pontja. Ez 205 méter. A baranyavári hegyek déli nyúlványai kiterjednek 
Karancs, Keő, Herczeg-Szőllős, Csúza és Vörösmartig; e községeken 
túl beleolvadnak a duna- és drávaközi síkságba.

A hegység egy részét cseres erdő, bokros legelő foglalja el. Az északi 
és déli oldal legnagyobb része szőllőteriilet. Vörösmart és Kis-Kőszeg 
fölött szép í'ensik van, jelentékeny kiterjedésű szántóföldekkel.

d) A Fazekas-fíoda és Mórágy közti dombok.
A Zengő délkeleti lábánál terülnek el, alacsony domb-csoportok, 

melyek Mohács felé lejtődnek.

II. Barlangok.
Baranyában három esepkőbarlangot ismerünk; kettő a Mecsekben, 

egy a villányi hegységben van. Legnevezetesebb az abaligeti csepkő- 
barlang, melyet 1768-ban Mattenheim József nevű molnár fedezett föl. 
1820-ban Kölesy Vincze, a „Tudományos gyűjtésiben ismertetést irt e 
barlangról.

A barlang Abaliget községtől délre, alig egy kilométernyire fekszik. 
Hossza 500 méter. Érdekesebb képződményei a korona, függőhíd, ferde 
torony, Mária-szobor, dóm, kálvária, szószék, függöny, sírkő, könyvtár. 
Az úgynevezett nagy dómban emberi kéz által rakott fal maradványai s 
lépcsők láthatók, melyek a mellett szólnak, hogy itt valamikor bejárat volt. 
A barlang végén van a „pokol torka“ s ezen át juthatni a tóhoz, egy 
pár négyszög méter területű víztükörhöz, melybe a tető sziklakérge leeresz
kedvén, elzárja a tovább liatolás útját. Nagyon valószínű, hogy a tó 
vizén túl még folytatása van a barlangnak. A másfél méter magas és 
vasrácsos ajtóval elzárt barlang bejáratából kristály^ tiszta^viz csergedez,



Zelesny Károly fényképe után.
Az abaligeti barlang bejárata.
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Mániától nyugatra van az úgynevezett K őlyuk , mely szintén csepkő- 
barlang. Nagyobb esőzések után a barlang száján kiömlő víz igen szép 
csepkő-töredékeket szokott kihozni, a mi arra enged következtetni, hogy 
gazdag képződményei lehetnek e barlangnak. Eddig még senki se vállal
kozott alapos átkutatására.

A harmadik barlang Gyűd fölött van. Ez sincs átkutatva.

III. Síkságok.

A legnagyobb sikföld Baranyában az Ormányság, mely a szent- 
lőrinczi vasútvonal alatt levő síksággal 794 kilométerre tehető. Egy kis 
darab magyar alföld remek szép egyenes vidékével, egymáshoz közel épült 
falucskáinak messze ki-ki fénylő sugár jnagas tornyaival. Az ormánysági 
síkság lenyúlik a Dráváig, nyugaton Somogy vármegye szeléig s keleten a 
siklósi hegyekig terül. Mindenfelé apró erdők, lankás ligetek teszik változa
tossá, kedvessé, érdekessé a nagy lapályt. E síkságon fut át, keresztülszelve 
Sellye határát, a szent-lőrincz —nasiczi vasút. Valamikor rengeteg erdőségek 
boríthatták e rónaságot, melyben ma gazdagon terem a gabona s a gaz
dasági vetemények különböző faja. A kőnek e vidéken nyoma sincs. A 
síkság északi fele agyagos, a délnyugati része Sellyétől kezdve homokos.

Nagy kiterjedésű síkságot képez a mohács-vidéki sikföld, mely 
északon Lancsuk és Baav közt levő Csalina-liegy lábáig nyúlik, keleten 
a Dunáig, délen a baranyavári hegylánczig s nyugaton Német-Bóly, 
Nagy-Nyárád, Mais határáig. E községeken túl már kisebb emelkedések 
mutatkoznak, mindazonáltal elég lapályos a vidék egészen a villányi és 
nagy-harsányi hegyekig.

A baranyavári hegyek déli nyúlványainak ellapulásával megnyílik 
a Duna és a D ráva közti síkság s kiterjed nyugati irányban Szent-István- 
és Bolmányig.

A mohács-vidéki sikföldet a mohács—pécs—barcsi, a Duna és Dráva 
közti síkságot a pécs—eszék—bródi vasút szeli át.

IV. Vizek.

Folyók, folyóvizek és tavak.

Baranyavánnegye földjét keleten és délen két nagy folyó, egyfelől 
a hatalmas Duna, másfelől a szeszélyes és sebes folyású Dráva határolja. 
A Duna, Európa egyik legnagyobb folyama, a Volga után az első; a Dráva 
pedig hazánk egyik főfolyója. A Duna a bádeni Schwarzwaldban két 
nagy patakból ered 750 méter magasságban a tenger színe fölött. Ulmnál 70 
méter széles és hajózható. Hazánk határát Pozsonymegyében Dévénynél 
lépi át, hol már 300 méter széles. Baranyavármegyét Bátta alatt a duna- 
szekcsői határban érinti. Két ágra szakadva, az 0- és Uj-Dunára, a 46,982 
hold és 1555 j j öl, vagyis 270.3 |_j$kilométer kiterjedésű Margita-szigetet
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alkotja. A két főág Kis-Kőszeg fölött egyesül újra. Az O-Duna, vagy 
másként baracskai Duna, a Sárkány-Duna beszakadásával ömlik az 
Uj-Dunába. Kis-Kőszeg alatt van a Nagy-sziget, ez alatt Vörösmarttal 
szemben a 4067 hold, 1056 H  öl, vagyis 23.4 [ j  kilométer kiterjedésű 
Kalandos-sziget, mely a bácskai oldalon levő Monostorszegig terjed. 
Kalandos alatt terül el a Sziga-sziget. Innen folytonos kanyargással ér le 
a Duna a Dráváig. A Nagy-Duna kanyarulataival mintegy 94 kim. hosz- 
szuságban mossa a vármegye oldalát. — Esése ez útban Baja és 
Mohács közt 1:15533, vagyis minden kilométerre 64 milliméter, Mohács 
és Almás közt (Dráva-torok) 1:24200, vagyis kilométerenkint 41 mm. 
Amint beleszakad a Dráva, elhagyja megyénk határát és keleti irányt 
véve, délkeletnek hömpölygeti csendes hullámait, s Orsovánál átlépi hazánk 
földjét s tovább folytatja útját román, szerb és bolgár partok között, 
végül a Fekete-tengerbe ömlik. A merre vármegyénket érinti, az egész 
vonal hosszán minden évben meg-megújuló vizöntéseivel hatalmas mo
csarakat és nádas berkeket alkot.

A Dráva, a Tisza után a Szávával a Duna legnagyobb mellékfolyója. 
Tirolban a toblachi mezőtől délre ered és az alpesek közt rohan. Innen 
Karinthián át Styriába  lép. Fridau mellett pedig, az úgynevezett Mura
köznél magyar partot ér. Sztár ám túl a Lajos-tornya alatt éri el Baranya- 
vármegye határát s természetes határt képez megyénk és a szomszéd 
Szlavonország Verőcze megyéje közt. Alacsony partok által határolva, 
folyása rendetlen s el-elhagyva rendes medrét, messze kalandozik, míg 
végre újra felkeresi régi ágyát. Mindkét partján füzes és nádasberkek 
szegélyezik. Hajózható. Eszéktől Barcsig rendes hajójáratai vannak. 
E gőzhajók azonban csakis teherszállítást eszközölnek. Két vasúti vashidja 
van; az egyik Eszéknél, a másik Zaláta alatt. Eszéken túl ömlik a 
Dunába. A Dráva is olyan hosszúságban határolja a megyét, mint a Duna, 
vagyis 92 km. mentén. Esése kilométerenként 35 cm.

Megyénk folyóvizei közül fölemlitésre méltó a Karasicza, mely a 
hotényi, pécsváradi, fazekas-bodai, szent-erzsébeti, szellői, kéméndi, szeder
kényi, borjádi, palkonyai, kövcsdi és trinitási patakokból származik s 
mindinkább kiszélesedve, a baranyavári hegyek északi lábánál halad el 
és Kis-Kőszeg fölött a Dunáiba, ömlik. A pécsi viz, mely a Mecsek- 
lwgységből lefolyó vadvizekből támad s felvéve a bányatelepi vizet, 
különböző forrás- és talajvizeket, Szaporczánál egyesül a Fekete-vízzel, 
mely Somogymogyéből ered s Marócsa fölött lép Baranyába s Berzencze 
alatt felvéve az Okor-vizet, szalad tovább. Jobbról-balról apróbb csermelyek 
ömlenek bele, míg végre Dráva-Palkonyánál, túl a Zsinkó-csárdán a 
Drávába szakad. Az Ókor, Almás és Gyöngyös Somogyból erednek 
s jönnek Baranyába.

A baranyai-viz Komlónál tűnik föl s a mánfai és magyar-széki 
patakokkal Kis-Hertelendnél egyesülve, Magyar-Hertelend és Egyházbér 
mellett haladva el, Oroszló és Sásd felé veszi útját, hogy azután Dombóvár 
alatta Kapós-vizébe ömöljék. Csele-patak jelentéktelen kis folyóvíz, Mohács
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fölött ömlik a Dunába. Csupán történelmi nevezetességénél fogva érdemes 
a fölemlitésre.

A tavak  közül kiválik a mohácsi (Margita) szigetben levő Riha- 
és a földvári-tó, mind a kettő gazdag hal-állománynyal bir. Lent a 
Duna és Dráva közti szögletben a kopácsi-tó s a Dráva fölött Gordisa 
és Maty közt a mattyi-tó  nádas berkektől körülvéve.

Kiváló nevezetességű ásvány forrása is van Baranyának, ez a 
harkányi kénes-forrás. Ugyanilyen kéntartalmú forrása van Tapolczának 
és Siklósnak. E források, úgy látszik összefüggésben állanak egymással.



Baranya geológiája.

aranyamegye kiváló érdekes és bonyolódott földtani viszonyai 
aránylag elég korán és gyakran keltették föl a természet
búvárok és geológusok figyelmét és behatóbb tanulmányo
zásokra és kutatásokra indították.

A geológia egyáltalán csakis a jelen század kezdetével 
nyert biztos alapot és így a pozitív tudományok sorába is lépett.

Eleintén csak a petrografiával foglalkoztak praktikus szempontból 
kutató bányászok, mérnökök, gyógyszerészek, orvosok és buzgóbb tanárok. 
Utóbbiak tanulmányozták a gyűjtött anyagot, úgy petrografiai, mint 
palaeontológiai szempontból s így származott bizonyos rendszer a föld- 
gömbkéreg keletkezésére, mibenlétére és helyes osztályozására nézve.

így volt ez Baranyamegvében is. A megyében talált kőszén- és 
márványfajok keltettek legelőször figyelmet.

Berks, a pécsi bányakerület igazgatójától származnak az első geológiai 
ismeretek Baranyából, melyeket dr. Zipscr 1820. évben Pozsonyban 
megjelent munkájában közölt.

Bendant, ki 1818-ik évben a franczia kormány megbízásából mine- 
rológiai és geológiai tanulmányok végzése végett beutazta egész Magyar- 
országot és ebbeli tapasztalatait Párisban 1822-ik évben, 4 nagy kötetes 
művében közölte; Baranyáról, illetőleg a Mecsekhegységről is közöl 
becses geológiai adatokat, melyek, mint az igazi tudomány alapján fekvők, 
alapvetők voltak a Mecsekhegység helyesebb geológiai megítélésére. 
Bármily futólag is látogatta meg Baranyamegyét, eredményei csodá
latos éleslátást bizonyítanak.

Dr. Peters Károly, a budapesti egyetem tanára, 1861-ik évben két 
ízben látogatta meg Baranyamegyét, hogy az időközben óriási léptekkel 
előrehaladott stratigrafiai geológia-tudomány alapján, a Mecsekhegységet 
tanulmányozza.

E tanulmányutakon nyert gazdag tapasztalatait két remek érteke
zésben közölte a bécsi cs. és kir. tudományos akadémiában. A két érte
kezés meg is jelent 1862-ik évben az idézett akadémia kiadványaiban 
„Die Miocän-Localität Hidas bei Fünfkirchen in Ungarn“ és „Über den 
Lias von Fünfkirchen,“
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Ez értekezések igen alaposan tárgyalják a szóban forgó vidékek 
földtani viszonyait s megvetették a további földtani kutatás biztos alapját. 
Hogy Peters aránylag rövid idő alatt oly részletes adatokra tehetett szert, 
minőt az imént említett értekezéseiben elősorol, az — mint ezt nagy 
elismeréssel ki is emeli — Riegel Antal bányaigazgató közreműködésének 
köszönhető, ki hosszabb ideig e vidék földtani szerkezetének tanulmányo
zásával foglalkozván, az így szerzett tapasztalati adatokat vele közölte 
s egyszersmind kalauza is volt. Baranyamegye összes geológiai viszonyairól 
pontos és helyes adatokat, úgy az irodalomban, mint a térképészetben 
csak azóta bírunk, mióta a magyar kir. földtani intézet geológusai Baranya
megye területét 1873—1875-ik évek folyamán .hivatalosan és sistematice 
átkutatták. Nevezetesen Böckl János, dr. Hoffmann Károly, Mattyasovszky 
Jakab, a m. kir. földtani intézet geológusai és dr. Roth Samu tanár 
kutatták és térképezték geológiailag Baranyamegye területét.

A Mecsekhegység déli részét és annak dombvidékét Böckl János, 
akkori főgeológus és jelenleg a földtani intézet igazgatója — a hegység 
északi részét és a villány-siklósi hegységet néhai dr. Hoffmann Károly 
akkori főgeológus, — a • baán-batinai hegységet és annak dombvidékét 
Mattyasovszky Jakab, akkori osztálygeológus, — a fazekas-bodai gránit
vonulatot pedig dr. Roth Samu, akkori tanárjelölt kutatták át.

Az ily alapon nyert részletes geológiai ismeretek Baranyamegyéről, 
részint a m. kir. földtani évkönyvekben, a magy. kir. tudományos akadémia 
kiadmányaiban, a magyarhoni földtani társulat munkálataiban s közlö
nyében, valamint a természetrajzi füzetekben közöltettek. Az eredeti fölvétel 
geológiai térképei (1 :28000 mértékben) a m. kir. földtani intézet térkép
tárában őriztetnek; ép úgy a kiváló gazdag és érdekes palaeontológiai és 
kőzetgyüjtemények az ottani geológiai múzeumban vannak rendszeresen 
kiállítva az érdeklődő közönség használatára.

Az eredeti geológiai fölvételi térképekről előbb 1:144000, jelenleg 
1 :75000 mértékben készültek sokszorosítások és könyvárus utján bárki 
által megszerezhetők.

Böckl Jánostól ezenkívül még egy kiváló munka jelent meg 1876. 
évben : „Pécs városa környékének földtani és vízi viszonyai“ egy részletes 
geológiai térképpel. Ezek szerint Baranyamegye abban a szerencsés 
helyzetben van, hogy földtani viszonyai lehetőleg legrészletesebben és 
behatóan ismeretesek.

Jelen munka feladata tehát oda irányul, hogy többféle nyomtat
ványokban elszórt részletes és beható geológiai ismereteket Baranya
megyéről, ennek monográfiájában a rendelkezésre álló szűk helyen kivona
tosan összefoglalja.

I. Hegy alakulási (orotektonikai) viszonyok.

Baranyavármegyo térszínének leírását a megelőző rész nyújtja. 
A vármegye négy dombos liegylánczolatának u. m .:
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a Mecsek-hegység, vagy pécsi hegység lánczolatának — 
a villány-hegy-szt.-mártoni, vagy siklósi hegység vonulatának — 
a baán-batinai, vagyis baranyavári hegyvonulatoknak — 
a fazekas-boda-mórágyi dombcsoportnak változatos és szövevényes 

altalaji szerkezete van.
A Mecsekhegység alakulását részint vetődések, részint vulkánikus 

kitörések idézték elő.
Már Megyefától és Hetvehelytől kissé keletre, egy jól jelölt törési 

vonalat lehet észrevenni, délnyugatról északkeletre tartó csapással.
E törés következtében megszakadtak mind ama palaezói és mesozó 

lerakódások, melyek a hegység és dombvidékének Pécstől nyugatra eső 
részében képviselvék, míg a törési vonaltól keletre fekvők részben magasra 
emelkedve a Mecsekhegység o legnyugatiabb szárnyát alkotják, addig a 
törésen túl fekvők a mélységbe sülyedtek, s jelenleg felettük települő 
neogen és diluviális rétegekkel ama dombvidéket képezik, mely hegysé
geinket eme nyugati részében környezi.

A Zengő és a Hármashegy érintkezésbe lép ama tömzszsel, mely 
a Mecsekhegység keleti szárnyában kifejlődött, hatalmas vulkánikus 
kitörések következtében.

Dr. Hofímann Károly e hegytömzsöt a területén fekvő helység után 
„újbányái tömzsnek“ nevezte.

Dr. Hoffmann ott egy nagy törési hasadékról tesz említést, mely 
Magyar-Egregy táján van, az újbányái tömzs északi részén.

A Mecsekhegység északkeleti részébe jutván, elértük egyszersmind 
végét is, mert magaslataival alábbszállván, végre a környező dombvidékbe 
megyen át.

Az előhozottakból látható, hogy itt első rendben középhegységgel 
van dolgunk, s minthogy hosszúsága jóval nagyobb, mint szélessége, túl
nyomó részével, mint lánczhegység lép elénk, mely csakis északkeleti 
részében fejlődik ki tömzszsé.

Dr. Peters igen találóan jegyzi meg, hogy a Mecsek-hegység, rrjint 
láncz, két nagy tagból áll. Egy nyugatiból, mely két kiemelkedő csúcscsal 
bir, a Szt.-Jakabhegygyel és a Mecsekhegygyel és egy keletiből, két 
nevezetesebb tetővel, a Hármashegygyel és Zengővei, mely két lánczszeiti, 
vagy tag, hosszú, helyenként alig 378 m. magas hát által köttetik össze 
egymással, s hogy a keleti taghoz észak felé az említett tömzs csatlakozik. 
Böckl János még több vetődési vonalat konstatált a Mecsekhegységben.

A már említett Megyefa és Hetvehely melletti délnyugatról észak
keletre terjedő vetődési vonalat hosszabbítva, ugyan e csapás irányában 
azt látjuk, hogy az így nyert vonal közelébe esik a hegység délnyugati 
szárnya északi oldalán Abaliget mellett, a Kis-Ivőhegyen kibukkanó kagyló- 
mészfolt; de különösen kiemelendő még, hogy azonfölül e vonal Kárász 
táján ama keskeny idősb lerakódások alkotta vonulat nyugoti végét szeli, 
mely hegységünk északi szélén bukkan ki.

Böckl e tüneményt oda magyarázza, hogy a szóban forgó vetődési
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vonal, melyet „hetvehelyi“ vetődósi vonalnak nevez, a Mecsek-hegység 
nemcsak délnyugati szárnyának nyugati oldalára szorítkozik, hanem a 
hegység északnyugati oldalának egész hosszára terjed cl. Kárász táján az 
ottani vonulatot szakítja meg nyugat felé. Dr. Peters a Mecsek-hegység déli 
oldalán mutatkozó második nevezetesebb vetődésre is már figyelmeztetett 
és pedig arra, mely a Szt.-Jakab-hegy gerinczével párhuzamosan szalad.

E vetődésnek köszönhetjük, hogy napfényre jutottak a Szt.-Jakab- 
hegy déli megtört peremének hosszában ama homokkövek és palák, 
melyekben a dr. Heer által leirt felső-permi növényzet van eltemetve.

Ez utóbbi vonal, mely Kővágó-Szőllős táján a Szt.-Jakab-hegy déli 
alján elárulja jelenlétét, délkeletről északnyugat felé, Tőttőstől északra 
körülbelül ott, hol az út Viganvárra vezet, csapás irányát megváltoztatván, 
további folytatását amaz antiklinális vonalban találja, mely onnan dél
nyugati irányban a Boda feletti Gyalán nevű tájig követhető, míg végre 
innen ismét északnyugati csapással egyenesen Megyefának tart, hol a 
hetvehelyi vetődésre ér.

Böckl továbbá a Mecsek-hegység délnyugati részén még egy jelen
tékenyebb vetődési vonalat konstatált.

Ha ama zavargási vonalnak azt a részét, mely Boda tájáról észak- 
nyugati irányban Megyefának tart, meghosszabbítjuk délkelet felé, akkor 
e meghosszabbított vonal épen ott találja amaz elvetett szt.-jakab-hegyi 
homok-kővonulatot, mely Cserkút környékén a szigetvári országút felé 
húzódik le, hol ez, az úgynevezett Kávésmalom táján véglegesen eltűnik 
a felszínről.

E vonal künn a természetben térszíni különbségekkel nincsen meg
jelölve, de itt nagyjában feltüntetett menete, vagy teljesen összevág, 
nevezetesen é. ny. részében, egy petrografiailag jelölt határral, vagy 
pedig ettől csak alig tér e l; mert míg e vonaltól északra a felső perembeli 
túlnyomólag homok-kőcsoport szerepel, addig délre, bár homok-kövek  itt 
sem hiányoznak, túlnyomólag vörös agyagos palákat találunk képviselve.

Kelet felé haladva csakhamar ismét egy hosszabb vetődési vonalra 
akadunk, mely Pécstől délnyugatra az említett Kávésmalomnál mutatja 
legelőször nyomait, délnyugatról északkelet felé csapván, s a Makárhegy 
táján át, Pécs városa keleti részéig engedi nyomozni hatásának következ
ményeit. E vetődési vonal hegységünk kezdetleg érintett nyugati tagját 
délkeleti oldalon elmetszi, s rajta jelentkezik többek közt ama gránit- 
képezte szalag is, melyet a Makárhegy keleti oldalától a Tettye völgyéig 
nyomozhatunk.

Kit eme, — nevezzük pécsi vetődési vonal — közelebbről érdekel, 
azt a földtani térképen azonnal felismerheti. Csak futólagosán érintjük 
ez alkalommal ama vetődést, mely Pécs keleti része mögött fekvő Bertalan- 
hegy vonulatát a Mecsek és Türbös zömétől elszakitá, mire Böckl Pécs 
városa környékének földtani és vizi viszonyai czímű művében figyelmez
tetett ; szintén csak mellékesen utalunk ama vetődési haladásra, melyet a 
Pécs melletti Kolónia utján, a Lőrincz-, Karolina- és András-akna területén
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észleltek a bányákban, hol Szabolcs környékéről délnyugati csapással 
és délkeleti düléssel megérkező széntelepek csaknem épszög alatt 
változtatják meg csapásaikat; minthogy további mentükben délkeleti 
irányt követvén, jobban Pécs felé tartanak, mi mellett e szárny az 
említett vetődési vonal hosszában 35°—40°-nyira vettetik el keletnek, az 
elvetett szárnyban egyszersmind még 4 vetődés által kisebb-nagyobb 
mérvben megzavartatván. E többszörös vetődések, melyek a pécsi liasz- 
rétegek  e részében figyeltettek, — mint egy tekintettel a földtani térképeken 
látható, — ama területre esnek, hol a kagylómész is jelét adja az alább 
érintett nagyobb zavargásnak és így bizonyára nem alaptalan, ha e zavar
gások közt bizonyos összefüggést feltételezünk.

Kisebb-nagyobb zavargásokat lehet még megfigyelni a Pécstől 
Hosszuhetény közt elterülő harmadkori rétegekben is, de Pécsváradnál 
már jelentékenyebb zavargásokra akadunk, melyek hegységünk keleti 
részét érték.

Már ha ama lejtőket figyeljük, melyek a Hosszuhetényről keleti 
irányban Pécsváradra vezető úttól közvetlenül fekszenek észak és dél felé ; 
látható, hogy az ott képviselt liaszi lerakódások a két oldalban ellenkező 
dülést mutatnak, rövidebb antiklinális vonal jelenlétét árulván el.

Rétegránczosodással van dolgunk, melynek gerincze a vizek által 
távolittatott el. Pécsvárad északnyugati végén már az első házaknál 
akadunk különféle sziníí m észkövekre, melyeknek egyrészére, úgy látszik, 
nevezetesen hajdanában, jobban művelt kőbányák is nyittattak. Mindenki, 
aki a Mecsekhegység egyes képleteinek kőzeteivel, bár csak futólagosán 
ismerkedett is meg, azonnal tisztában van az iránt, hogy e mészkövek, 
bár a Hosszuhetényről ide követett liaszi rétegek csapásában és tőszom
szédságában fekszenek, nem a liaszhoz, hanem hegységünk legmagasabb 
jurakorbeli lerakódásaihoz tartoznak.

E mészkövek észak és északkelet felé dűlnek a kőbányákban 
30°—35ü-al és a zengő-hegyi vonulatban kifejlődött liaszi lerakódásokban, 
tehát fedőjükben szerepelnek.

Világos, hogy itt újabb vetődéssel van dolgunk.
Dr. Peters e mészköveket s helyezkedésüket igen jól ismerte, mert 

ezt munkájában közölt egyik szelvényéből tisztán láthatjuk. 0  a pécsváradi 
mészköveknek egy részét bizonyos, később említendő ammonit-dús lerakodá1' 
sokkal hozta viszonyba, melyek Pécs váradtól jobban északkelet felé fekvő 
Pusztafalutól valamivel északnyugatra fordulnak elő. Azt következtéié, hogy 
a pécsváradi hegység főzöme (a Zengőcsúcs északi környéke) nemcsak 
ama vetődés által zavartatott meg, melyet az illető helyen a Zengő aljáról 
említ, hanem egy második erős vetődést is szenvedett, mely épen a 
fentebb említett s hogy tehát — mint mondja — a középliasz északi 
része a rajta települő jura-rétegekkel, köszönet a hatalmas eruptiv töme
geknek, melyek még a felső miocaen-korszak előtt tolattak közébük ; 
jelentékeny magasságban települve maradtak, míg déli és délkeleti folyta-

2ő
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tásuk a nagy medenczéket alkotó fordulatnál többszörös törésekkel a 
mélységbe sülyedt.

A mi az időpontot illeti, melyben e nevezetesebb dislocatio kezdetét 
vette, Böckl az említett pusztafalui előjövetelnél határozottan arról 
győződött meg, hogy a tithoni mészkövek a sülyedt részben képviselve 
vannak s hogy tehát az elvetés ezek lerakása után történt; másrészt 
pedig láthatjuk, hogy az elvetett területen szóbanforgó vetődési vonalak, 
vagy közel hozzá, mintegy felkeresve a zavargás által megnyitott utat, 
mind a liaszi, mind pedig a tithoni lerakódások közt, habár csak csekélyebb 
részletekben, törnek ki eruptiv kőzetek, melyek dr. Hoffmann szerint 
hegységünk eruptiv kőzetei ama második kvarczmentes, angit- és amplúbol- 
kőzetek  alkotta csoportjának tagjai, melyeket dr. Hoffmann munkájában 
tárgyal s melyeknek legnagyobb kitörései az újbányai tömzs területére 
esnek.

Dr. Hoffmann e második csoport eruptiv kőzeteinek kitörését a 
kréta-korszak  kezdetébe helyezi, megjegyezvén, hogy a fő-eruptiók a 
közép-neocom-korszakban történtek.

Az előadottakból következtethetjük, hogy vetődési vonalunk, melyet 
Böckl „pécsváradi vetődési vonal“-nak nevez, kétségtelenül a tithoni 
rétegek lerakódása után képződött; de minthogy menetét alsó kréta
körben eruptiv kőzeteink szintén felkeresték, feltehető, hogy létrejötte 
ezek kitörését megelőzte, s hogy tehát az c vonalunk hosszában beállt 
sülyedés az alsó kréta-korszakára  esik.

Az imént tárgyalt pécsváradi vetődési vonal, az utóbbi helységtől 
kiindulva, délnyugatról északkelet felé tart. Pécsvárad ősVárkony között 
partként emelkednek ki az c vonaltól északra következő liaszi lerakódások, 
míg ,délfclé a pécsváradi és Pusztafalu melletti jura-korbeli lerakódások 
jelzik ̂ menetét.

Ugyan e vonal csapását különben még tovább északkeletre is 
láthatjuk elárulva amaz alsó volithbeli rétegek által, melyek Ofalutól 
kissé délnyugatra bukkannak ki a dombvidék területén.

Tudjuk továbbá, hogy Pécsváradnál e vetődési vonal ama réteg- 
ránczosodással lép érintkezésbe, mely a Zengő déli alján nyugati irányban 
Hosszuhetényig követhető, s már azért sem vonható kétségbe, hogy e 
hegységünk keleti lánczszeme, vagy tagja déli oldalán mutatkozó zavargás 
még tovább nyugatra is folytatódik, minthogy ott az eruptív-kőzetek mind
inkább szaporábban lépnek fel. Ama dombvidékhez térvén vissza, mely 
a Mecsekhegység északkeleti szárnya és az ettől délkeletre következő 
fazekasboda-mórágyi gránit-vonulat közt terjed el, a pécsváradi nagy 
vetődési vonaltól csak valamivel délre egy második törési vonal árulja 
el magát, melynek hosszában sorakoznak az Eszternél torkoló, úgynevezett 
„mészvölgyben“ előforduló jura-korbeli lerakódások és e második törésnek 
délnyugati folytatását látszik jelölni ama krinoidamész-foltocska, mely 
közvetlenül Pusztafalu helységénél bukkan napfényre.

Az imént felsorolt nagyobb vetődésekkel a’ tárgy még koránt sincs
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kimerítve; de annak további részletes taglalása tovább vezetne, mint ezt 
a helyszűke megengedi. Az általánosságban elősorolt jelentékenyebb 
dislokatió-vonalakból mégis látszik a Mecsekhegység idomító oka.

A villányi, vagy siklósi hegylánczolat, mely Villánytól nyugatra 
Hegy-Szent-Mártonig 30 kilométer hosszúságban terjed, északi oldalán 
szintén dombvidék által van környezve. A dombvidék azonban északi 
irányban csak Pellérd- és Árpádig terjed, tehát ez utóbbi vonalon érintkezés 
a pécsi hegységgel nem’ történik s ama lapály^ észlelhető, mely a Pécs 
városi téglavetők, valamint a Basamalom és Árpád közt húzódó dombok 
alján kezdődvén, Pécs városa déli széle hosszában, Pellérd és Német- 
Ürögh közt terjed tovább délnyugatra.

Goldberger fényképe után.
A harsányi hegy.

Pécstől délkeletre azonban a villányi hegység dombvidéke érint
kezésbe lép a pécsi hegység dombvidékével; az így egyesült'dombvidék- 
alkotta terület délkelet felé, körülbelül a villány-mohácsi vasp’álya vonala 
által határoltatik, melyen túl délfelé ama róna kezd uralkodni, mely a 
Dunánál kezdődvén, a baán-batinai hegység és villányi lánczolat közt 
áttörvén, e két hegységet választja el egymástól és ezeket déli oldaluk 
hosszában szegélyezvén, a Dráva partjáig terjed.

A villányi-hegység tektonikája igen érdekes. Hegyalkotó számos 
mészkőrétegei párhuzamosan egymásra tolatott padokból állanak, melyek 
mind déli irányban dűlnek 30—40° alatt.

A Mecsekhegységben annyira elterjedt és fontos liasz-korbeli lerakó-
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dások a villányi hegységben teljesen hiányoznak. Itt a felső és alsó kagyló
mész formáczióhoz tartozó dolomitok és m észkövek  képezik a hegylánczolat 
fő-tömzsét. Á kagylómész-dolomitra közvetlen reátelepülő fiatalabb réteg
tagozatot képezik ama homokos-, márgás, vasoxidos, a felső Doggerhez 
tartozó rétegek, melyek Villánynál a hegy északi aljában oly rendkívül 
sok és változatos ammonitokat tartalmaznak. E rétegek csak néhány 
méter vastag övét képeznek és csakis a hegység legkeletibb részében 
voltak konstatálhatok dr. Hoffmann által, hol is nemsokára kiékülnek. 
Ugyan ez ammonit-dús, a felső Doggerhez tartozó rétegeket dr. Hoffmann 
még a harsányi-hegy alján, a mészkősorozat bázisán konstatálta.

A villányi hegységet alkotó többi képződmények, ha eltekintünk 
a nagyobb részben eltakaró diluviális lösztől — tömzsös, vaskos, sötét- 
szinű és bitumenes mészkövekből állanak, melyek azonban sok helyt 
málás következtében halvány-fehéres szint mutatnak.

E vaskos, tömeges mészkövek a harsányi-hegy alkotásában hatalmas 
rétegsorozatot képeznek.

E rétegek úgy Villánynál, mint a harsányi-hegy ben közvetlen az 
imént említett dogger-rétegekre letelepültek, másutt pedig a kagylómész- 
dolomitra.

E mészkövek, úgy petrografiailag, mint faunájukban különböznek, 
a hasonnemű optychus tartalmú mészkövektől a Mecsekhegységben. 
Ezek dr. Hoffmann szerint a fossil-fauna után Ítélve a fehér-jurához 
tartoznak.

E mészkőrétegek felsőbb osztályaiban, úgy a harsányi hegyen, mint 
más helyeken a villányi hegylánczolatban számtalan Diceras-féle kövü
leteket tartalmaznak. E kövületek harántmetszetei előbb kisebb alakban, 
a felsőbb rétegekben mind nagyobbodó alakban találhatók.

Ugyan e Diceras-mészkövek konstatálhatok tovább délre a lapályban, 
hol is a Tapolcza pusztánál feltörésként bukkannak fölszinrc. A Duna- 
Dráva lapályból kiemelkedő boremendi hegy ugyan e mészkövekből áll.

A baán-batinai-, vagyis helyesebben monostor-batinai hegyvonulat 
egy kis geográfiái individuum, mely északkelet-délnyugati irányban 
húzódik 22 kilométer hosszúságban, kezdve a Dunától Batinánál és végződve 
délnyugaton Monostornál. A hegyvonulatot alkotó egyes magaslatai 
magasságban nem igen különböznek egymástól, s e magasság mindössze 
sem jelentékeny, tekintve, hogy a legmagasabb pont, mely a Dunához 
közel, Darázs és Vörösmart között van, a „Trojna“ nevíi magaslat, alig 
200 méterre emelkedik a tenger színe fölött; a Dunavölgytől pedig 
amennyiben Darázsnál a „Sárkány“ nevű sziget trigonometriai mérés 
szerint 83 m. áll a tenger színe fölött — 117 méterre emelkedik.

A hegy vonulat hosszúsága jóval fölülmúlja szélességét, mert ahol 
ez legnagyobb, Kisfalud és Herczeg-Szőllős között alig 8 kilométer, 
egyebütt pedig jóval keskenyebb.

A baán-batinai hegységet 3 oldalról alluvialis síkság veszi körül, 
mely részint mostani ártér, részint ó-ártér, a negyedik oldalról s különösen
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északnyugatról lösz-hullámos fensik által a villányi magasabb hegységgel 
van összefüggésben. Északnyugati alját a Karasicza folyócska mossa, 
mely részint a Mecsekhegységben, a Zengő aljában és részint a fazekas- 
boda-mórágyi hegyvonulatban Rácz-Mecske és Feked környékén ered és 
Batinánál a Dunába ömlik. Folyásának alsó részében oly közel jár a 
baán-batinai hagységhez, hogy Baranyavártól kezdve az alsikon vezetett 
utat Darázsnál fel kellett vezetni a hegységre, minthogy a Karasicza 
vize egészen a hegy tövébe vájta magát.

A tetőn terjedelmes lősz-alkotta fensik v an ; az út a tetőről ismét 
leereszkedik; de keletnek s visz egy mély vágásban, melynek lőszoldalai 
egész 14 méter meredek falakat képeznek. A hegység északnyugati oldala 
meredekebb partokkal bir, holott délkeleti oldala lassan ereszkedik fensík- 
szerű, lőszfödte lejtővel a Duna és Dráva völgyei felé, mely fensik 
Yörösmarton, Csúzán, Herczeg-Szőllősön, Keskenden át és tovább terrasz- 
szerű lejtfokkal végződik a Duna és Dráva áradásos lapálya felé.

A hatalmas vastagságban lőszfödte hegyvonulat alapkőzete a felső 
mediterránhoz tartozó „Lajtau-mész, durva homok és fehér márgából 
áll, mely rétegeket a bazalt több helyen, nevezetesen Baán környékén 
áttörte. A vulkánikus eruptióval járó bazalt-tuffa és breccia, külö
nösen Batinánál a „Leányvár“ hegyoldalában és folytatólag a Duna 
medrében található a s z ív ó s  bazalt-pallagonit-breccia.

Végre a fazekas-bodai-mórágyi hegyláncz tulajdonképen geográ
fiá iig  alig észrevehetőig létezik, s így a legjobb földrajzi térképeken 
sincs feltűnőig jelezve, minthogy nevezett hegylánczolat alig domborodik 
ki a körülötte elterülő dombvidékből; geológiaiig azonban e hegylánczolat 
feltűnően létezik és annyiban nagy fontossággal bir, mert a fazekasbodai- 
mórágyi hegylánczolatban Baranyamegye tulajdonképeni alaphegysége 
van képviselve gránitok és phyllitek  által.

A fazekasbodai-mórágyi hegyláncz, melyben a gránitok főtömege 
foglaltatik, mégis eltér a környezetétől magassága és dombjainak alakja 
által. Míg a lánczolatot környező dombvidék alacsonyabb és a legkülön
bözőbb alakokat mutatja, addig e hegyláncz magasabb dombjai majd
nem kivétel nélkül egy csonka kúp typikus alakjával bírnak; oldalai 
meredekek és termőföld hiányában vagy egészen kopárak, vagy pedig 
törpe fákkal és bokrokkal benőttek, a mint azt a feked-fazekasbodai 
völgyben nagyon jól lehet megfigyelni, míg a tetejükön harmadkori kép
ződésekkel, de még inkább lősz által be vannak fedve és buja növényzetet, 
termékeny szántóföldeket, vagy szőllőket viselnek magukon. E hegyláncz 
a nyugatra fekvő kisebb és eltérő alakú domboktól a feked-fazekasbodai 
völgy által élesen választatik el és a legtanulságosabb feltárásokat mutatja, 
míg délkelet felé lassan a síkságba átmegyen, csak itt-ott egyes kisebb- 
nagyobb feltárásokkal bírván, melyeknek megvizsgálását azonban a 
gránit gyakori mély elmálása és darává való szétbomlása nagyon meg
nehezíti, sőt gyakran lehetetlenné teszi. A legtanulságosabb és legszebb fel
tárások a következő helyeken találhatók: Fazekasboda mellett a Kékesd felé
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vezető út baloldalán és azzal összefüggőig ama völgyben, mely Geresd 
felé vezet; továbbá a Fazekasbodától északra fekvő „Lock“ malomnál 
és a Kis-Geresdtől erre húzódó völgyben; azután Fékedről Fazekasboda 
felé haladó völgy baloldalán és az abba nyiló a „Hochwald“ északny. 
északi oldalán levő mellékvölgyekben, mintegy összefüggő egész majdnem 
Feked helységig, míg ott megint már csak egyes elszigetelt pontokban 
lép fel. Nagyobb tömegek mutatkoznak hasonlóképen Apáthi mellett, 
de mindazokat fölülmúlják a mórágyi pályaudvarban és annak környékén 
levő, részint mesterséges, részint természetes feltárások.

A hegység délkeleti részében legnagyobbak a feltárások Szebénytől 
északra, továbbá a Nagy-Geresdtől északnyugatra levő völgyekben, ámbár 
azok között is mutatkozik egy-egy kis részlete a harmad-, még inkább 
a negyedkori képződések által befedett gránit-tömegnek, de azok mind 
csak alárendeltek az említett feltárásokhoz képest.

Ha az ember e feltárások egymáshozi helybeli viszonyait tekin
tetbe veszi, azt látja, hogy a hegység legkülönbözőbb pontjairól nyerhet 
tiszta képet, nyerhet felvilágositást.

És e különböző hely szolgálta anyag valóban nagy változatossága 
daczára elegendő, hogy e sokféléknek látszó kőzetképletekben uligazod- 
hassunk, a rokonokat csoportokat képezve összefoglalhassuk és hogy 
végtére e csoportoknak egymáshozi viszonyát, korukat, vagy elhelyezé
süket tekintve, meghatározhassuk. Tehát nem egyféle, hanem számos 
különböző korú és összetételű kőzettel van dolgunk, s minthogy 
e kőzetek nem mindenütt egyenlő körülmények között lépnek fel, a 
körülményeknek megfelelőleg egy és ugyanazon féleség számos változá
sokat mutat; a számos lelhelyről gyűjtött anyag azonban nagyon tanul
ságosan mutatja az átmeneti stádiumokat és a nagyon különbözőknek 
látszó tagok közötti összefüggést.

A fazekasbodai-mórágyi hegyláncz Kékesdtől Mórágyig északkeleti 
irányban húzódik 19 kilométer hosszúságban; legnagyobb szélessége 
Veménd és Rácz-Mecske közt van és körülbelül 8 kilométert tesz ki.

Baranyamegye al-talajának alkotásában 45 képződmény vesz részt 
és ezek a magy. kir. földtani intézet által kiadott és bárki által könnyen 
megszerezhető földtani térképeken pontosan meg vannak jelölve.

Az előforduló képződmények sorozata alulról fölfelé, azaz viszony
lagos kor szerint a legrégebbiektől felfelé a mostkori képződményekig 
következők:

II. Földtani viszonyok.

1. Phyllit
2. Gránit
3. Felső diasz

Arkhai kőzetek. 
Diasz szintéma.
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4. Verrucans
5. Szt.-jakabhegyi homokkő 
0. Alsó werfeni rétegek
7. Felső werfeni rétegek
8. Alsó dolomit
9. Guttensteini mészkő

10. Giimős brachiopoda mészkő
11. Felső és alsó kagylómész
12. Felső dolomit
13. Wengeni rétegek
14. Raetinmi (részben valószínűleg 

felső triaszi) lígynev. telepmentes homokkő
15. Széntartalmú csoport
16. Radicastatus oxynotus- 

stellaris, Gryphaea oblique réteg.
17. Spinatus-Amaltheus- 

Henlegi Yaldani rétegek
18. Radians-Lifrons rétegek
19. Kovás mészkő (Belenő

ni tes Blainvilli rétegek)
20. Murchisonae-Opalinus 

rétegek
21. Parkinsoni-Humphrie- 

sianus (Am. efr. Sansi) rétegek
22. Klans rétegek
23. Oxford mészkő
24. Acantliicum mészkő
25. Tithon mészkő
26. Phonolitszerű kőzetek
27. Fraehidoleritszeríí kőzetek
28. Bazaltszerű kőzetek (Augitporpliyr)
29. Rynchonella sparsicosta tart. 

mészkő
30. Dieeras mészkő
31. Közép neocom rétegek (Bazaltos 

tuffák és longlomeret)
32. Biotit-Dacit-tuffa
33. Alsó Mediterrán rétegek
34. Amphibol-Andesit
35. Felső Mediterrán rétegek
36. Szármát mészkő és márga
37. Bazalt
38. Pallagonit, bazalt breccia és

Tarka homok 
kőcsoport

alsó

alsó-

Triász szintéma

felső-
Triász szintéma

alsó

közép
felső

alsó

közép
felső

maim.

Reati

Liasz

Dogger

Jura szintéma

Alsó kréta Kréta szintéma

tufí'a
39. Pontusi, vagy pannónai rétegek

Neogen szintéma
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40. Babércz tartalmú vörös agyag
41. Homok
42. Lősz
43. Futóhomok
44. Mésztuffa
45. Áradmányok

Arkhai, azoós-közetek.

A phillit és gránit nagyobb elterjedésben a fazekasboda-mórágyi 
hegyvonulaton található; Zsibrik mellett csekélyebb hosszúsággal biró 
szalagban, phillit közben települt mészpalákkal lép fel.

A gránit azonkívül keskeny szalagként, a Mecsekhegység tövén, 
Pécsett is bukkan ki, sőt Böckl még Pécstől mintegy 23 kilom. nyugatra 
Szent-Erzsébetnél is konstatálta a gránit előjövetelét.

Dr. Roth Samu a „Fazekasboda-mórágyi hegyláncz eruptiv kőzetei“ 
czímű értekezésében, ki a Baranyában előforduló kristályos kőzeteket, 
kőzet- és vegytanilag kimerítő vizsgálat alá vette és közölte; következő 
válfajokat különböztet m eg: 1 . Orthoklas-oligoklas gránitot, 2. Gneisz- 
gránitot, 3. Orthoklas-gránitot, 4. Diabas-dioritot.

A Baranyamegyében előforduló gránitok oly mély mállásnak indultak, 
hogy azok technikai czélokra alig alkalmasak. Még az ép gránitnál is az 
a nevezetes, hogy minden épsége daczára számos himonittal kitöltött 
repedéssel bír, melyek minden határozott irány nélkül egymást keresztezve 
haladnak és a kőzetnek építkezésre való használatát csökkentik.

Palaeszoós lerakodások.

Dyasz szintéma.

A legrégibb üledékes képződmények, melyek Baranyában képviselvék, 
a Mecsekhegység nyugati részében jutnak napfényre. Cserkúttól Bodáig 
a szt.-jakabhegyi vonulattól délre fekvő dombos lejtő számos pontján 
barnasárgás, vagy szürke homokkő látható, mely olykor durvább szemcsés, 
vagy konglomerátos homokkővé válik. Cserkút környékén a homokkő 
vörösszinű s helyenként igen földpát-tartalmu lesz.

A homokkő hol vékonyabb, hol vastagabb rétegekben lép fel és 
csak főleg délkeletre, délre, sőt délnyugat felé dűlnek e rétegek.

A homokkövekkel vékony rétegezésű, csillámtartalmú, agyagos homok
kőpalák, valamint pala-agyag váltakoznak.

E homokkövek és palák elterjedési területén, Cserkút és Kővágó- 
Szőllős körül sok helyt feketés színű, kovásult fatuskók találhatók több
nyire kisebb darabokban; de Böckl Kővágó-Szőllős környékén oly példá
nyokat is gyűjtött, melyeknek méretei óriási nagyságú fákra utalnak és 
az araucariíes-családhoz tartoznak.

A homokkövekkel váltakozó pala-agyagban, Böckl, Kővágó-Szőllős

Diluvium

Alluvium
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Növény-lenyomatok.
I-J. Voltzia hungarica. 6-g. Voltzia hexagona.
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mellett növénylenyomatokat talált, melyeket dr. Heer Oswald, zürichi 
hirneves tanár megvizsgált és a magy. kir. földtani évkönyv V. kötetében 
megjelent művében közzétett és az érdekes növénylenyomatokat három 
táblán feltüntette.

Heer tanár megjegyzi, hogy Böckl egészen helyesen határozta meg 
e képződmények korát a települési viszonyok alapján, minthogy az telje
sen megegyez a vizsgált növények hovátartozásával; úgy nyilatkozik, 
hogy ezzel Magyarországban egy uj geológiai szintáj lett feltárva, mint
hogy eddig a dyasznak csak legalsó szintjét ismertük és ezeket is csak 
némely pontokon a Bánságban. Heer tanár idézett művében következő 
uj fajú fossil-növényeket határozott m eg :

1. Baiera dugitata Brgn. spec.
2. Ullmannia Bronnii Goepp.
3. „ Geinitzi Hr.
4. Voltzia Hungarica. Hr.
5. „ Böckhiana. Hr.
6. Schizolepis permensis. Hr.
7. Carpolithes Klockeanus. Gern.
8. „ hunnisus, Hr.
9. „ faveolatus. Hr.

10. „ Eiselianus Geinitz.
11. „ libocedroides. Hr.
12. „ Geinitzi Hr.

A dyasz homokköveiben, Böckl nehány ponton zárványként fekete 
dolomit-gumókat is észlelt, valamint hogy Kővágó-Szőllős és Boda 
közt a dyadi-rétegekben szén-nyomok is mutatkoznak, mely szén-nyomok, 
úgy a miütban, mint a jelenben is szénkutató vállalkozókat csaltak 
oda, de az mindannyiszor negativ eredménynyel járt.

Mezozoós lerakódások.

Triász szisztéma.
I. Alsó triász.

1. Tarka homokkő.

Böckl a tarka homokkő-csoportban 4 viszonylagos korbeli és petro- 
grafiailag különböző képződményt állapított meg, melyek a Szt.-Jakabhegy 
délnyugati lejtőjén, közvetlen az első korbeli rétegekre rátelepülve és 
azokat övszerüleg határolva, barnásvörös, durva kvarcz-konglomerát 
fej nagyságú kvarcz-porphyr darabokkal észlelhetők. A fent említett aran- 
carites féle kovásult fatuskók darabjai szintén találhatók e konglomerátban, 
de itt már másodlagos helyen, mert kopott, gördült alakot mutatnak.

E porphyr-tartalmú durva kvarczkonglomerát petrografiailag ama 
képződésekhez hasonlít, melyeket az Alpesekben már régóta „ Verrukánó“
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névvel szoktak jelölni s igy Bocid e konglomerátos képződményt szintén 
ez elnevezés alatt ismerteti.

A szt.-jakabhegyi homokkő. A„Verrukánó“-félekvarcz-konglomerátra 
a szt.-jakabhegyi vonalon és Cserkúttól keletre fekvő szárnyon is, vörös 
kvarcz-homokkövek vannak települve. E homokkövek többnyire szilár
dabbak, mint a dyaszhoz tartozók s ezért, mind a Szent-Jakabhegy 
oldalában, mind pedig a Cserkúttól keletre fekvő részen, látunk ilyen 
kőbányákat.

A Szt.-Jakabhegyet alkotó vörös homokkő olyan geológiai állással 
bír, mint az Alpesekben a „grődeni“ homokkő, t. i. szintoly átmeneti 
tagot képez a dyasz és az alsó triászhoz tartozó lerakódások közt.

Szerves maradványokat eddig nem sikerült a szt.-jakabhegyi homok
kőben találni, de minthogy úgy a Verrukánó-konglomerát, valamint a 
vörös homokkő a dyaszhoz tartozó rétegekkel itt ellenkező (diaszordans) 
települést mutatnak, másrészt szoros összeköttetésben vannak a közvetlen 
reájuk települt „Werfeni“ rétegekkel, — a Verrukánó-konglomerát és a 
szt.-jakabhegyi homokkő már a triászhoz számítandó.

Werfeni rétegek. A szt.-jakabhegyi homokkő-képződményeket az 
úgynevezett werfeni rétegek majdnem teljesen körülövezik. Kelet felé 
egész Pécs városába terjednek és a szőllőültetvények nagyobb részének 
altalaját képezik. A Donátus-kápolna tájékán bírnak a legnagyobb 
felszíni kiterjedéssel.

Böckl a werfeni rétegeket két különböző részre osztja: egy alsó és 
egy felső részre.

a) Az alsó rétegsorozatban főleg homokkő, homokos pala és 
agyngpala váltakoznak és csak ritkábban találhatók benne dolomitpadok.
A rétegsorozat mélyebb szintája tarka, főleg vörös, vagy zöld színezettel 
bír. Szerves maradványok alig találhatók e rétegsorozatban. Böcklnek szor
gos kutatása után csak egy helyen, a Pécsről Cserkútra vezető mezei út 
mentén sikerült egyetlenegy kagylótöredéket találni a cfr. Myophoria- 
costatából; azonkívül sajátságos gyökéralakú kődarabokat is észlelt és 
gyűjtött, melyek valószínűleg növény-eredetüek.

h) A werfeni rétegek felső sorozatában a dolomitpadok, valam int. 
márgák és feketés szürke, fehér mészpát-erek által áthatott m észkövek  
bővebben fordulnak elő ; a palás agyag-rétegek alárendeltebbek és színük 
felette ritkán vörös, rendesen zöldes, vagy szürke.

Szerves maradványok a felső rétegsorozatban, kivált a mészkő- • 
rétegekben, nagyon gyakoriak ugyan, de fajokra nézve nem változatosak. 
Böckl és dr. Peters egymást kiegészítve, következő kövületeket találtak 
a rétegsorozatban:

Myophoria costata Zenk.
Modiola trignetra Seeb.
Gervilia mytiloides Schl.
Pecten Albertii Goldf.
Lyngula tennissima Br.
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Myacites Jassaensis és 
Posydonomya Clarae.

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

A werfeni rétegek a Kávémalomtól Patacson át Magyar-Üröghig 
húzódó részükben, bár itt-ott helybeli eltérések láthatók, főleg mégis 
déli, vagy délkeleti dülést és ennek folytán keleti, vagy'északkeleti csapást 
mutatnak.

Egy tekintet a geológiai térképre mutatja, hogy a werfeni rétegek 
e vonulata párhuzamos a szt.-jakabhegyi vörös homokkő és vörös 
durva kvarcz-konglomerát ama szárnyával, mely Cserkúttól keletre fekszik.

Hogy a Szt.-Jakabhegy északi oldalán szintén werfeni rétegekre 
akadunk, látjuk a térképről; ott a dülési irány, a dolog természetének 
megfelelőleg más, mint a werfeni rétegek eddig tárgyalt részében.

Ott e rétegek dülése főleg északkelet és észak közt forog. Ellenkező 
dülési irány, bár itt sem hiányzik, s e tekintetben egyszerűen csak a 
német-üröghi völgytől Szt.-Kutra felvezető útra utalható, hol a werfeni 
rétegek különböző hajlása tisztán látható; de a fentemlített dülési irány 
a túlnyomólag uralkodó, mert követve Szt.-Kút környékéről a werfeni 
rétegeket, bár még tovább nyugatra, sőt Viganvár környékén is azt 
láthatjuk, hogy e vonalon a werfeni rétegek észak, vagy északkelet felé 
dűlnek. A werfeni rétegek a Szt.-Jakabhegytől északra fekvő vonalon, 
ennélfogva főleg keleti, vagy délkeleti csapást mutatnak; minthogy e 
csapással még Szent-Kúton, is áthúzódnak; s igy a Donátus-kápolna 
tájékára kerülnek: világos, hogy ott a werfeni rétegeknek ama szárnyával 
kell találkozniok, mely Patacs és Magyar-Ürögről jut oda.

A Donátus-kápolna tájékán ennélfogva különböző dülést és ránczo- 
sodásokat mutatnak a werfeni rétegek.

2. Kagylómész.

A kagylómész-képlet úgy a Mecsek-, valamint a villány-siklósi
hegységben van képviselve.

Böckl, a Mecsekhegységben a kagylómész-képletben 3 rétegcsoportot 
konstatált; de a földtani térképen csakis mint felső és alsó alpesi kagyló
mész szerepel együttesen.

Dr. Hofímann Károly a villány-siklósi hegységet ábrázoló térképen 
a kagylómész-képletnek 4 rétegcsoportját tüntette ki geológiailag, úgy
mint : alsó-dolomit, guttensteini mészkő, gümős brachiopoda mészkő
éi a felső-dolomit rétegeit.

A Mecsekhegységben a kagylómész 2 alsó réteg-csoportja az alsó 
alpesi, a harmadik rétegcsoport pedig a felső alpesi kagylómésznek 
felel meg.

Az alsó alpesi kagylómésznek megfelelő rétegcsoport alsó osztályzata,
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kivált vékonyabb, vagy vastagabb rétegzéssel bíró feketés, vagy világosabb 
szürke mészkövekből áll. Alárendelten fehér mészpát-erek által áthatott 
és sejtes mészkövek is fordulnak elő.

Következő typicus kövületeket talált Böckl :
Pecten discites Schl. (kis alakban.)
Myophoria elegans Dunk.
Modiola hirundini formis Schallr.
Fr. Pleuromya Alberti Yolg.
Kis Gasderopodák és erinoidák.

Az alsó alpesi kagylómésznek megfelelő rétegcsoport felső osztályzata 
gumós, brachiopoda-dús mészkövekből és márgákból áll.

Következő typikus kövületeket talált benne Böckl:
Orthoceras sp. indet.
Oeratites sp. (a Cer. binodosussal rokonfaj).
Myoconcha gastrochaena Dunk.
Ostrea complicata Goldf.
Ostrea ostracina Goldf.
Pecten discites Schl.
Lima costata Goldf.
Lima lineata Goldf.
Gervilia socialis Schl.
Terebratula vulgaris Schl.
Spirifcrina fragilis Schl.
Retzia trigonella Schl stb.

A felső alpesi kagylómésznek megfelelő rétegcsoport feketés, részben 
fehér mészpát, ezek által áthúzott mészkövekből és alárendelten előjövő 
dolomitból áll.

E rétegcsoportban mindeddig csak egy ammonites-töredéket talált 
Böckl, mely valószínűleg:

Ammonites Thuilleri Osop.
A kagylómész Pécs városától kezdve a Bertalan-Türbös-Mecsek- 

hegyen át szakadatlan, csaknem 7'5 kilométer hosszú és 7'3 kilométer 
széles vonulatban terjed egész Orfű helységig, délkelet-északnyugati 
irányban. Azonkívül még több helyen bukkan ki a felszínre kisebb 
részletekben, mint nevezetesen Rákos vidékén, Melegmány völgyében 
és a Mániára vezető országút 'mellett, továbbá a Mecsekhegység észak
keleti szélén Váralja és Kis-Mányok környékén.

Dolomit-fekvetek. Bános mellett, a Toplicza-völgyében vezető úton 
több méter vastagságú fehér, vagy vörösbe játszó szilárd dolomit található; 
a Pécs melletti Szamárkút átellenében nyugatra és a Bertalan-hegy 
tetején, valamint a Mánfára vezető ut melletti kőbányában szintén dolomit- 
fekvetek fordulnak elő.

A Pécs környékbeli kagylómész szolgáltatja az ismeretes szép 
márványféléket, de azok — sajnos — nincsenek eléggé kiaknázva. A 
kőfaragók nagyobbrészt csak apróbb sírköveket állítanak elő belőle, a
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többi nagymennyiségű anyag utak kavicsolására és utczaburkolat koczkákra 
használtaik fel.

A kagylómészhez tartozó rétegek Pécs városára még azért is fontosak, 
minthogy belőlük fakad a bő Tettye-forrás, mely a várost jó minőségű 
ivóvízzel látja el.

A villány-siklósi hegy vonulatot leginkább a triászhoz tartozó réteg
csoportok alkotják. Legnagyobb elterjedéssel bír a „felső dolomit“, mely 
Villánynál kezdve egészen a ,,Fekete-hegy“-en túl terjedő magaslatot 
képezi. A villány-pécsi vasút mentén több helyen; Trinitásnál a Gombás- 
erdő nagy völgyében és a Gyűd fölötti magaslatokon mindenütt a felső 
dolomit rétegei dominálnak. Az alsó dolomit rétegei csakis a Tenkes-hegy 
északi lejtőjében és a Trinitás-hegy magaslatán jutnak napfényre. A 
guttensteini mészkő  a Gyűd fölötti magaslaton, a Tenkes hegy északnyugati 
lejtőjében és a Pipacs-hegy gerinczén bukkan ki. A gümős-bracliiopoda- 
mészkő Viszlónál az északkeleti magaslaton, a Tenkes-hegy északi lejtőjében, 
Gyűd templománál és a Kecskehát magaslatán található. A villány-siklósi 
hegység kagylómész rétogcsoportjainak egyes szintájaiból tömérdek typicus 
kövületeket lehet kikalapácsolni.

A gyűdi és siklósi kitűnő vizforrás az egyetlen az egész hegy
vonulatban ; a triász-mészkőből fakad.

II. Felső triász.

1. W en  g é n i  r é t e g e k .

A wengeni rétegek fekete, vagy barnás-szürke, bitumenes márga- 
palákból állanak.

E rétegek rendesen igen szegények szerves maradványokban. Az 
állati maradványok közül kiemelendők az Ostracodálc, melyek helyenként 
tömegesen találhatók. (Mániától délnyugatra a volt Goldstein-féle kőbá
nyáktól valamivel tovább délre). Böckl hal-maradványokat is talált, 
melyek közül a Hybodus plicatitis Ag. faja szerepel. Gasteropodák is 
előfordulnak, de rossz állapotuknál fogva biztosan meg nem határozhatók.

A talált növényfajok közül kiemelendők a következő fajok : 
Equisites arenacius Brong.
Macroptirigium Bronni Schenk., 

mely utóbbi a wengeni-paláknak egyik legjellemzőbb növényfaja. Ezen
kívül még levéllenyomatok is fordulnak elő, melyek biztosan nem voltak 
meghatározhatók.

Egyikök valószínűleg:
Clathropteris reticulata K u rr; másika 
Anotopteris distans Prést.

A wengeni rétegek ivalaku, keskeny vonulatban terülnek el, nagy
részben a kagylómész fedőjében és kivált a Bertalanhegyen, Kantavárnál 
és a Létiesborok nevű magaslat aljában, a kozári-mezőn lévő kunyhóhoz 
közel, hol a palarétegekből kitűnő minőségű források fakadnak. A kozári-
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mező alatt fakadó vizforrásoktól a pécsi bányatelep vízvezetéke nyer 
táplálást.

Továbbá a már említett, Mánfától délnyugatra fekvő ponton, aGoldstein- 
féle kőbányáktól valamivel tovább délre, a wengeni barnás bitumenes 
rétegek szintén észlelhetők.

Raeti l  Jura-szisztéma.

Telepmentes homokkő.

A wengeni palák felett Pécs,' Szabolcs és Vasas környékén egy 
600—900 méter vastag homokkőréteg-csoport következik, mely csak igen 
ritkán vékony, művelésre nem érdemes széntelepeket tartalmaz s azt 
„telepmentes homokkő4' névvel jelölik a bányászok és geológusok, meg
különböztetésül a felette lerakodott számos széntelepeket tartalmazó 
rétegcsoporttól.

A telepmentes homokkő szoros kapcsolatban áll a széntelepeket 
tartalmazó rétegcsoporttal; azzal egy folytonos, szakadatlan képződményt 
alkot.

A homokkő földtani korát illetőleg sokáig nem voltak tisztában, 
mivel benne kövületeket nem találtak. Böcklnek azonban kiváló buzgó 
kutatásai folytán 1873-ban a nagybányai völgyiben, körülbelül 400 méternyi 
távolságban a legmélyebb telep feküjétől sikerült egy vékony rétegzésű, 
csillámtartalmú, zöldesszürke palásanyagot találni, mely növénymarad
ványokat tetemes mennyiségben tartalmaz. Böckl összesen 83 növény- 
lenyomatot gyűjtött e rétegben. A nevezetesebb és typicus fossil-növény- 
fajok következők:

Zamites distans Press.
Zamites distans var. longifolia Press.
Palissya Braunii Endl.
Thamnatopheris Braunii Papp.

Leggyakoribb a Zamites és Palissya.
A nagybányai völgy felső részében az előbb említett fossil-növény- 

lelőhely feküjében és a völgy keleti lejtőjében feketés szinü, csillám - 
tartalmú, homokos márgaréteg. lép napfényre, melyben tömérdek kagyló
födelek fordulnak elő ; jó állapotban lévő példány azonban ritka.

Egy faj különösen gyakori és újnak mutatkozott, melyet Böckl, 
Hoffmann tiszteletére:

Cardinia Hoffmanni-nak nevezett el.
Egy kis halfogat is talált még, mely az 

Acrodus minimus-tól származik.
Egy másik helyen Böckl:

Equisetites Ungeri-t talált.
Hogy tehát a kérdéses rétegek csakugyan a raeti-képződménybe 

tartoznál;, az kétségbe nem vonható; de minthogy annak határa sem a 
fekü, sem a fedő irányában nincsen kimutatva, ennélfogva nem mondhatni,
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hogy az egész telepmentes réteg-csoport a raeti korszakba való-e, vagy az 
alsó osztályzata nem tartozik-e még a felső triászba ? Az sincs kimutatva, 
hogy melyik réteggel kezdődik az alsó liasz és vájjon a széntelepek 
mind a liaszhoz tartoznak, vagy pedig azoknak egy része még a raeti 
korszakba való-e?

Liasz.

Alsó liasz-sectio.

1. A  széntartalmú csoport.

A Mecsekhegység alsó liasz-képződménye két osztályra oszlik. 
Legalsóbbja számos széntelepet tartalmaz, mely széntelepek egy nagyobb- 
szerű szénbányászat tárgyát képezik. Felső osztálya pedig széntelepeket 
egyáltalában nem tartalmaz.

A széntelepeket tartalmazó rétegcsoport kizárólag egymással váltakozó 
homokkő, márgapala és palás agyag-rétegekből és széntelepekből áll.

Alárendelten vasércz-fekvetek  is fordulnak elő.
E rétegcsoport vastagsága általában 800 méterre tehető. Az e 

rétegcsoportban előforduló tiszta és tisztátalan, olykor igen vékony, 
olykor vastag széntelepek és szénfekvetek száma 180-ra rúg. Ezek közül 
művelésre való 28—30 széntelep. Az egyes széntelepek azonban nem az 
egész kiterjedésükben valók művelésre, mivel helyenként a széntelepek 
vastagsága kisebb lesz, vagy földes részek tartalma folytán nem művelhetők.

A művelésre alkalmas széntelepek, melyeket a terjedelmes, eddig 
keresztülvitt föltárási munkálatok alapján igen jól ismernek, számokkal, 
még pedig a legalsóbb 1-el, a legfelsőbb 28-al vannak jelölve.

E széntelepek vastagsága a következő:
1-ső és 2-ik számú széntelep 63— 95 cm.
3-ik és 4-ik *5 55 55 95—126 55

5-ik és 6-ik *5 55 55 126
V

T-ik, 8-ik, 9-ik
V 55 63-95 *5

10-ik 5* 55 55 47—63 55

11-ik 55 55 55 473 *5

12-ik 55 55 53 221 53

13-ik—19-ik *5 55 55 33-63 55

20-ik 55 55 55 52—79 „ stb.
A széntelepeket tartalmazó rétegcsoport főcsapása a pécsi bánya

teleptől egész Vasas helységig délnyugat-északkelet. A kiterjedés végén a 
réteg-csoport megváltoztatja csapás-irányát, a bányateleptől Pécs felé 
délre. Vasas helységtől északra kanyarodván.

A mi e rétegcsoport kifejlődését illeti, ama érdekes körülmény köti le 
nagy mértékben figyelmünket, hogy a rétegcsoport teljes vastagságban 
csak Vasas környékén fordul elő, a pécsi bányatelep területén pedig annak 
felső osztályzata hiányzik, s ennélfogva hiányzanak azok a széntelepek is, 
melyek a rétegcsoport legfelsőbb osztályzatában fordulnak elő, nevezetesen
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a 26-ik, 27-ik és 28-ik széntelepek, melyek pedig a vasasi bányákban 
ismeretesek.

Nem szenved kétséget, liogy a kérdéses felső szénrétegek, valamint 
az alsó liasz felső osztály „ata, mely Vasas vidékén a széntelepeket tartal
mazó rétegcsoport fedőjét képezi, a Bányatelep környékén a harmadkor 
előtti időszakban elmosattak.

A széntelepeket tartalmazó képződmény rétegei tehát legteljesebben 
Vasas vidékén vannak képviselve. Az ottani bányákban ugyanis a kérdéses 
rétegcsoport fedőjét képező Gryphaea-rétegtől kezdve a 3-ik számú 
széntelepig az egész rétegsorozat fel van tárva az 1-ső és 2-ik számú 
tárnából hajtott haránt vágatokban. A 2-ik számú aknában a szóbanforgó 
rétegcsoport felső rétegei egész a 22-ik számú, — az 1-ső számú aknában 
pedig az e széntelep alatt fekvő rétegek egész a 3-ik számú széntelepig 
vannak feltárva. Az említett harántvágatok hajtásánál nagy gondot fordí
tottak a rétegsorozat pontos megállapítására s az egyes rétegek kőzet
minőségét és vastagságát feljegyezték. E rétegzési jegyzék igen érdekes 
képet nyújt ama természeti viszonyokról, melyek e rétegek képződési 
idejében a pécsi hegység területén uralkodtak és melyek folyvást majd' 
homok, majd agyagképződést hoztak létre és számos ismétlésben a növények 
összehalmozódása oly nagy mértékben történt, hogy azokból többé- 
kevésbé vastag széntelepek keletkeztek.

A legalsó Gryphaea-réteg, mely a széntelepeket tartalmazó réteg
csoport fedőjét képezi és a 3-ik számú széntelepek között 512 réteg van 
a vasasi bányákban kiképződve; ezek közt 174 réteg tiszta, vagy tisztátalan 
szénből áll.

A rétegcsoport összes vastagsága 717 méter és a 
széntelepek vastagsága 52 „

A széntelepek összes vastagságának körülbelül csak a fele aknázható 
haszonnal, másik fele az egyes széntelepek csekély vastagságánál fogva, 
művelésre nem való.

A széntartalmu rétegcsoport a Mecsekhegység északi részén is kép
viselve van. Kárász helységtől sokszor megszakadott vonulatban s nyugat
keleti irányban egészen Nagy-Mányokig nyúlik; továbbá Komló község 
környékén szintén kisebb elterjedésü, széntartalmu alsó-liasz rétegcsoport 
volt konstatálható.

Ez utóbbi két szénterület korántsem bir oly fontossággal, mint a Mecsek
hegység déli oldalán 14 kilométer hosszúságban elterjedt szénrétegcsoport.

ügy a Kárász, Szászvár, Máza, Váralja és Nagymányok területén 
elvonuló széntartalmu rétegcsoport, mint még inkább a Komló határában 
mutatkozó kis szénterület a hatalmas és sokszoros vulkánikus kitörések 
következtében az üdvös szénbányászatra igen problematikussá válik.

A széntelepeket tartalmazó rétegcsoportban számos növény- és állat
maradvány található, melyek olykor egyes rétegekben roppant nagy 
mennyiségben, olykor pedig ritkábban lépnek fel. A növényi maradványok 
közül Stur a következőket határozta m eg :
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Calamites liasinus Stur.
Equisetites Ungeri Ett.

„ hungaras Stur.
Baieria taeniata Braun.
Sagenopteris rhoifolia, var. elongata Goepp.

„ (?) pimiata Stur.
Clathopteris Münsteriana Popp.
Thaumotopteris cfr. Brauniana Popp.

„ (?) tennifolia Stur.
Laccopteris cfr. Münsteri Schenk.
Taeniopteris tenninervis Braun.

„ vittata Brong.
Pterophyllun Andraei Stur.
Palissya Braunii Endl.

A mi e növények elosztását illeti, ismereteink még igen hiányosak. 
Megjegyzendő, hogy a Palissya Brauni némely rétegben igen nagy meny- 
nyiségben jő elő, annyira, hogy némely réteg kőzete tele van e növényfaj 
maradványaival; különösen a somogyi bányában a 272—300 méter mély
ségben levő rétegekben.

A felsorolt növényfajokon kívül a nagybányai völgyben a Károly- 
akna górczán szintén találni növénymaradványokat, úgy m in t:

Clathroptereis platyphylla Br. és
Thaumatopteris pterophylloides Etl.

A növénymaradványokban bővelkedő rétegek közül még kiemelendő 
a 13. számú széntelep szintje, mert a benne előforduló növénymaradványok 
igen jó állapotban vannak.

A mi az állati maradványokat illeti, előfordulnak olyan rétegek is, 
melyek nagyobb mennyiségben tartalmaznak csigákat és kagylókat; 
némely réteg pedig túlnyomólag azokból áll.

2. Gryphaea-rétegek.

A széntartalmu rétegcsoportra, úgy a Mecsekhegység déli, mint 
északi oldalán, márgás és fölebb meszes rétegek következnek, melyek a 
bennök előforduló kövületek szerint még határozottan az alsó liaszhoz 
tartoznak, széntelepeket azonban nem tartalmaznak. Ezek legjobban a 
vasasi vizet elvezető tárnában vannak feltárva. E tárna körülbelül 378 
méter hosszú; szája még a széntelepeket tartalmazó rétegcsoportban áll.

A tárna szájától egész 179 méternyi távolságra folyton tart a szén
telepeket tartalmazó rétegcsoport, több művelésre alkalmas szénteleppel, 
azután 200 méternyi hosszúságban homokkő következik és erre összesen 
7 gryp/i a ea-p ad, váltakozva márga-rétegekkel és vulkánikus kőzetek  
által áthatva.

A somogyi Henrik-tárnában a széntelepeket tartalmazó rétegcsoport 
közt több grypliaea-réteget és ammonitokat találtak. A somogyi tárnában 
előforduló ammonitfaj igen közel áll az Ammonites Conybeary Sbiv.-hoz.
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Alig lehet kétség, hogy a széntelepeket tartalmazó rétegcsoportot közvet
lenül fedő rétegek csakugyan a gryp/iaea-acuata, azaz az ammonites 
(Arictites) buklandi-szintnek felelnek meg.

Az alsó liasz felsőbb osztályzatába azonban ama rétegek tartoznak, 
melyek Pécs városától a Mecsekhegyen a hosszuhetényi „Basagödör“ 
nevű árokban és Vasas környékén külön fordulnak elő s melyek Böckl 
és Hoffmann szerint az alsó liasz külön osztályába tartoznak.

A Mecsekhegység északi oldalán Kárász, Szászvár, Máza, Váralja 
és Komló környékén a gryphaea  vagy paricostatus arinotus rétegek  
szintén nagyobb elterjedésben vannak képviselve.

E rétegcsoportban Pécs környékén következő fossil fa jok  ismeretesek : 
Gryphaea obligna Goldf.
Pecten priscus Sch.
Gervilia betacaleis Quenst.
Ammonites stellaris Són.
Spiriferina verrucosa.

Vasasnál, a patak mellett levő mészkőben következő kövületek 
fordulnak elő:

Lima punetata Són.
Cardinia Listeri Agass.
Pecten aecpialis Quenst.
Mytilus Morrici Osop.
Lima gigantea Són,
Gryphaea arcuata Lám.
Pleuzotamaria similis Són.
Spiriferina pinquis Zieth.

A hosszúhetényi Basagödör nevű árokból ismeretesek:
Arca Buckmanni Rieht 
Cardinia Listeri Ag.
Mytilus Morroci Opp.
Pecten glaber Schl.
Pecten priscus Schl.
Gryphaea arenata Lam.
Chemnitzia sp. stb.

A Mecsekhegység északi oldalán hasonltom rétegcsoportból dr. 
Hoffmann szerint a következő kövületek jellemzők:

Ammonites stellaris 
„ ocinotus és
„ raricostatus.

Középső liasz.

A középső liasz-rétegesoport dr. Hoffmann felvétele szerint igen 
nagy elterjedéssel bír a Mecsekhegység ama hatalmas hegycsoportjában, 
mely a Komló —Hosszúhetény—Pécsváradtól északnak egész a kárász- 
szászvár-nagy-mányoki völgyig terül.
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E képződmény legnagyobb elterjedéssel a nevezett hegycsoport déli 
és nyugati részében bír, a Zobák-pusztától a Zengő-hegy csúcsán át 
egész a nádasdi völgyig, egy szakadatlan vonulatban húzódván, Ó-Bányától 
északra újra fellép és tetemes hosszúságra nyugati irányban terjed. Komló 
vidékén kisebb elterjedéssel bír.

E rétegcsoport dr. Hoffmann szerint az Ammonites Valdani, Am. 
Henleyi, Am. Amaltheus és Am. Spinatus által van jellemezve.

Felső liasz.

A felső liasz rétegei a Mecsekhegységben egy keskeny vonulatban 
övszerűleg körülveszik a középső liasz réteg-csoportot, annak fedőjét 
képezvén. E rétegek az Ammonites radians és Am. bifrons által vannak 
jellemezve.

II. Dogger-sectio.

Dr. Hoffmann és Böckl szorgos kutatásaik alapján a Mecsekhegy
ségben az alsó-, középső- és felsődogger képződményeit konstatálták; a 
villányi hegységben pedig dr. Hoffmann csakis az alsó- és felső-doggert 
konstatálta.

Nevezetesen az újbányái tömzsben a dogger rétegei szintén egy 
keskeny vonulatban húzódnak egyközüen a felső liasz-rétegekkel, azoknak 
fedőjében.

A villányi hegységben a dogger rétegei homokos, márgás, vasoxidosak 
és alig néhány méternyi vastagságban észlelhetők a hegylánczolat keleti 
végén; nevezetesen Villánynál, a vasúti állomástól negyedórányira dél
nyugatra, az akkori Tauszig-féle kőbányákban és mészégető kemenczék 
mellett, továbbá a harsányi hegy északi oldalán a mészkőrétegsorozat 
aljában.

A mily csekély elterjedésnek itt a dogger rétegei, annál érdekesebb 
és tanulságosabb az által, hogy tömérdek kövületeket tartalmaznak jó 
állapotban; különösen számos ammoniteket lehet ott találni.

A Mecsekhegységben a dogger rétegeit Böckl még külön tanulmány 
tárgyává tette és azokról a magy. tudományos akadémián részletesen 
értekezett székfoglalójában. Különösen Pusztafalu és Ó-Bánya környékén 
képviselt dogger faunáját tárgyalta és az érdekes új kövületfajokat 10 
táblán ismertette, melyek közül kettőt mi is bemutatunk.

Az alsó dogger az Ammonites Opalalinus és Amm. Machisone 
á lta l; a középső dogger az Amm. cfr. Saurei és Amm. Humpliriesianus 
által és a felső dogger az Amm. parkinsoni által van jellemezve.

III. Malm-sectio.

A Maim rétegei a Mecsekhegységben az uj-bányai tömzs körül 
bírnak legtetemesebb kifejlődéssel. Ezenkívül a Kárász- és Szászvártól 
délnyugatra, helyenként szakadozott vonulatban terjednek nyugatkeleti
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I. Kövületek.
1. Belcmnites Würtenbergicus Oppcl. 2-3 a-c Lytoccras polyhelictum n. sp. 4. Stephano- 

Humphriesianum d’ Orb. 5-G. Cosmoccras subfurcatum Ziet. sp.
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irányban. Dr. Hoffmann a maim rétegeit itt három szintre osztotta és 
térképezte, úgy m in t:

az Oxford mészkő szint,
az acanthicumi „ „ és
a tithoni „ „ különböztette meg.

A tithoni rétegek kiválóan palás-márgás mészkövekből, úgynevezett 
lithographiai j)alából állanak, különösen Uj-Bánya környékén. Sajnos, 
hogy e lithographiai palák nagyon mészpáteresek s így könnyen repe
deznek, úgy, hogy nagyobb táblákat nem igen lehet nyerni; a lithographiai 
kő értéke pedig, nagyságához mérten geometrikus arányban növekedik. 
Már Hass Mihály említi e kövek előfordulását 1840-ik évben megjelent 
emlékiratában, s a m. kir. földtani intézet geológusai is tétettek praktikus 
kísérleteket a budapesti nyomdákban. Az anyag magában kitűnőnek 
bizonyult kisebb tárgyak nyomtatására, de nagyobb lemezek nem voltak 
előállíthatok.

A villányi hegységben a maim rétegei két szintre voltak oszthatók: 
a diceras mészkő szintre —
és Rhynchenella sparsicosta tartalmú mészkő-szintre.

E mészkövek alkotják főleg a harsányi és a Tenkes-hegyet; ámbár 
e rétegek a villányi hegyvonulat hosszában több helyen találhatók kisebb- 
nagyobb elterjedésben, így Gyűd, Trinitás és Villány határában, továbbá 
Tapolcza-pusztánál és a beremendi-hegyben.

Az itteni malm-mészkő rétegei annyiban bírnak kiváló fontossággal, 
mivel azok szolgáltatják a legszebb és legbecsesebb márványféléket a 
jelenleg épülőfélben levő monumentális országházhoz Budapesten.

Kréta-szisztéma.

Dr. Hoffmann kiváló fontos leletek alapján a Mecsekhegységben s 
különösen az újbányái tömzsben a kréta-képződmény alsó tagozatát, 
vagyis a közép-neocom-rétegeket konstatálhatta; ezek itt hazaltos tuffa 
és konglomerát-rétegekből állanak._Uj-Bánya körül a tithoni mészkövekre 
települve, továbbá Magyar-Egregy és Jánosi mellett augit-porphyrból 
származó tuf fák  és konglomerátok találhatók, melyekben typicus közép- 
neocombeli kövületek vannak elásva. E leletek által konstatálható volt 
az ottani vulkánikus kőzetek kitörési kora is és ennek kapcsán a 
Kárpátokban hasonló lávák kitörési kora is. A Mecsekhegységben kitódult 
kvarcz-trachytok  már a mediterrán rétegek képződésekor jelentkeztek, 
holott a Komló környékén kitódult amphibol-trachitok a már lerakodott 
mediterrán rétegeket áthatolták és megzavarták.

Kanozoós-lerakódások.
Neogén-szisztéma.

Baranyamegyében a harmadkori képződményeket kizárólag a neogén- 
rétegcsoport képviseli és kisebb-nagyobb felszínes kiterjedésben veszik 
körül a harmadkor előtti képződmények-alkotta területeket.
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Az ó-harmadkori rétegcsoportból egy sincs képviselve az egész megye 
területén.

A harmadkon rétegek a szénbányászatra is nagy fontosságúak, 
mivel egyrészt Komló, Hidasd és Nagy-Mányok környékén lignit-telepeket 
tartalmaznak, másrészt pedig Pécs vidékén a széntelepeket tartalmazó 
alsó liasz rétegcsoport közvetlen fedőjét képezik, minélfogva a széntelepeknek 
nagyobb mélységben való feltárása czéljából mélyesztett aknák a szóban 
forgó rétegekben foganatosíttatnak nagyobbrészt.

A neogen rétegcsoport Baranyamegyében csakis a mediterrán, szármáti 
és pontusi emeletbe tartozó lerakódások által van képviselve.

Kivéve a pontusi emeletet, mely különösen Pécs vidékén eddigelé 
nem ismert kifejlődéssel bír, a többi emelet közönséges jellegű s felisme
résük nem jár semmi nehézséggel.

A fiatalabb harmadkori lerakódások leginkább a Mecsekhegység 
körül jutnak napfényre, hol is köpenyként veszik körül a hegységet s 
csak itt-ott jutnak fel a hegygerinczre, hol ama hát fejlődött ki, mely a 
Mecsekhegység két tagját köti össze egymással.

A baán-batinai hegyvonulat északi oldala hosszában szintén nagyobb 
elterjedésben lépnek fel a mediterrán-emelethez tartozó érdekes rétegek.

A villány-siklósi hegység körül a harmadkori rétegek nem jutnak 
sehol napfényre és a megye dombvidékén, csak mélyebb árkokban talál
hatók feltárva a lősz-lepel alatt.

1. Mediterrán-emelet.

A mediterrán-emelet két rétegsorozatra osztható Baranyamegyében 
és pedig az alsó és felső mediterránhoz tartozó képződményekre.

A mediterrán alsó osztályához tartozó rétegek leginkább vannak 
elterjedve, különösen a Mecsek vizválsztásáig terjednek és annak észak- 
nyugati lejtőjét fedik. Orfű—Rákostól kezdve Mánfán, Budafán, Komlón 
át lehuzódnak Battyánra és így tovább Magyar-Egregyre, honnét keleti 
irányban Hidasdig terjednek és így a Mecsekhegység délkeleti oldalára 
át, hol azonban csak alárendeltebb elterjedéssel bírnak. Péesvárad és 
Szabolcs környékén legjobban vannak elterjedve; Pécs környékén már 
hiányoznak. A mediterrán-emelet alsó rétegsorozatát durvább szemű 
homok, homokkő, kavics és konglomerát-anyag jellemezi.

Budafa környékén a homokkőrétegek hatalmas padokban fordulnak 
elő, hol kőbányákat s nyitottak. A pécsi székesegyház 4 tornyát budafai 
homokkőből építették. A székesegyház előtti monolithos obeliskhez szintén 
budafai homokkő szolgáltatta az anyagot.

Míg a mediterrán-emelet fiatalabb rétegei sok jellemző tengeri 
kövületeket tartalmaznak, addig annak alsó osztálya nagyon ritka helyen 
tartalmaz fossilokat, úgy, hogy a mediterrán-emelet osztályozása jó részt 
csakis a települési viszonyok alapján volt foganatosítható.

A konglomerátos rétegek főleg kvarcz-porphyr, kagylómész, fehér
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vagy vöröses jura-m észkő, gránit és kvarcz  görélyeiből állanak, melyek 
homokos-meszes kötszer által összetartvák. Olykor a konglomerát kötszere 
málásnak indulván, az alkatrészek széthullanak s így durva kavicscsá 
válnak; más pontokon pedig valószinüleg már kezdetleg nem voltak 
összekötve az alkatrészek.

Némely helyen még vékony rétegezésii trachit-tuffa  közfekvetek is 
észlelhetők. Mánfa és Budafa körül Böckl sajátságos települési viszonyokat 
észlelt.

Budafánál a völgy aljában Böckl a konglomerátos rétegekben 
Congeriákat (édesvízi kagyló) talált typikus tengeri kövületekkel együtt, 
a felsőbb rétegekben pedig a fiatalabb mediterrán-rétegeket jellemző 
gazdag faunáját találta.

Ily vegyes képződésü, azaz édesvízi és tengeri állatokat tartalmazó 
rétegeket Böckl a Mecsekhegység körül több helyen észlelt, nevezetesen 
Nagy-Mányok és Hidasd környékén és ezek a rétegek mindenütt a felső 
mediterránhoz tartozó rétegcsoport fekiijében, közvetlen a másodkorbeli 
rétegekre települtek.

Itt tehát egy félig édes, félig sósvizi, vagyis brackvizi képződ- ' 
ménynyel van dolgunk, melyben Komlónál, Nagy-Mányoknál és Hidasdnál 
lignit-telepek is rakódtak le. Az idősb mediterrán rétegeket jellemző kövü
letek a Mecsekhegységben a következők:

Ostrea crassissima Lám.
Ostrea gingensis Schl.
Mytilus Haidingeri Hörn 
Congeria sp.
Melánia Escheri 
Unió sp.
Neritina sp. stb.

Nagy-Mányoknál pedig, egy castor-fossil fogacskát is talált Riegel 
Antal e hasonltom rétegekben.

A Szabolcstól délkeletre, két egymáshoz közel, csaknem párhuzamosan 
lehuzódó árkok a harmadkori rétegek települési viszonyainak tanulmányo
zására kiválóan érdekesek. Ott a pontusi, szármáti és mediterrán emeletei 
egymásra települve, jellemző és sok kövületeket tartalmaznak. Az árkok 
felső végén szürke, csillámtartalmu homok lerakódásban valódi osztrigapad 
található, melyben különösen- az Ostrea gingensis és Ostr. crassissima 
óriási példányokban gyűjthetők.

A mediterrán-rétegek alsó osztályához tartoznak még ama vulkánikus 
eredetű biotit-daczit-tuffálc, melyek Szászvártól délre a Szamárhegy 
tövében keletről nyugatra húzódó vonulatban találhatók. A fiatalabb 
mediterrán-rétegek a Mecsekhegységben kevésbbé vannak elterjedve, de 
nagyon sok és érdekes kövületeket tartalmaznak.

E rétegek nagyobbrészt zöldes szürke, vagy barna-sárgás csillám
tartalmu homokból állanak. Pécs határában levő, úgynevezett, nagybányai 
völgyben fehér mészkövek is fordulnak elő, melyek telvék lithotliamniákkal,

4



50 BARANYA GEOLÓGIÁJA.

úgy, hogy Böckl e mészkövet ,,litliothamnia-mésznek“ (nullipora mész) 
nevezte el.

Szabolcs környékén az úgynevezett „lajtha-mész“ is képviselve van, 
a Pecten Leytajanus. Part. typikus kövülettel.

Szabolcs községtől kissé délkeletre, következő kövületfajokat lehet 
találni a homokos rétegekben:

Conus sp.
Acillaria (glandiformis Lám. ?)
Terebra sp.
Cerithium doliolum Broc.

„ crenatum Broc var.
Turritella turris Bast.

„ bicarinata Eichn.
Natica redempta Mich.
Lucina leonina Bast

,. columbella Lám.
Pectunculus pilosus Lin.

„ obtusatus Part. ?
Arca diluvii Lám.
Pecten Bendanti Bast.
és osztriga-töredékek stb.

Budafánál egy márgás rétegben sok lithothamniát tartalmaz és 
még követketkező kövületeket:

Ostrea crassicostata Són.
Pecten Besseri Andr.

,, elegans Andr.
,, Malvinae Dub. stb.

A leghiresebb lelőhely mediterrán-kövületekre nézve, Hidasd község 
határában, a szénbánya környékén van, melyet dr. Peters és Böckl 
behatóan tanulmányoztak és gazdag kövület gyűjteményre tettek szert. 
Leggyakoribb kövületek a következők:

Pan opaca Menardi Desh., Venus umbonaria Lám., Lucina columbella 
Lám., Nucula placentina Lám., Ancillaria glandiformis Lám., Monodonta 
angulata Eichn., Thasianella Eichwaldi, Pyrula condita, Jusus longirostris, 
Pecten cristatus, sok Buccinum, Ostrea Pleurethoma faj, stb.

A felső mediterránhoz tartozó rétegek Baranyamegyében még a 
baán-batinai kis hegylánczolatban fordulnak elő és pedig a hegység 
északi lejtőjében érdekes fossil-faunával képviselve. E rétegek nagyobb
részt durvább homokból és fehér márgából állanak; Baranyavárhoz közel 
„lajtha-mész“ található, melyet annak idején mészégetésre használtak s 
igy egy kis kőbánya létesült és közvetlen mellette a bazalt is kitódult.

Az ott található kövületek lehető legjobban vannak konserválva és 
az által érdekesek, hogy ott meglehetős gyakran parányi brachiopodák 
fordulnak elő, melyek M attyasovszky  Jakab geológust arra ösztönözték, 
hogy behatóbb tanulmány tárgyává tegye és az eredmény az lett, hogy
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Brachiapodák.

la —e. Argiope Baánensis. 2a—c A. Hoffmanni. 3a—e és 7a —e A. Baranyaense. 5a—e és 
6a—c A. Böckhi. 4a—e Tcrebratulina parva. 8a—d. Pleurotoma Cacollensis Costa.

4 '
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5 uj fajt konstatálhatott és azokat egy külön táblára rajzolva, a „Természet
rajzi füzetekben“ közzétette.

A parányi uj braeliiopoda fajok a következők :
Argiope Baánensis Matty.

„ Hoffmanni Matty.
„ Baranyaense Matty.
„ Böckhi Matty.

Terebratulina parva Matty.
Pleurotoma Caeellensis Costa.

Baán községtől délkeletre a fehér márgarétegekben már csak kövület
magvakat lehet találni nagy számban ; különösen a Panopaea Menardi 
gyakori nagy példányokban.

2. Szármáta emelet.

A szármáta emelethez tartozó rétegek Baranyában csakis a Mecsek- 
liegységben konstatálhatok alárendelt elterjedésben. Pécs városa területén 
leginkább jutnak napfényre és annyiban bírnak fontossággal, 'hogy épü
letek alapzatához jó minőségű köveket szolgáltatnak és víztartalmuk miatt 
sok és bő forrással bírnak, különösen Pécs városa keleti részében.

A szármát! rétegek főleg sárgás-fehér mészkőből állanak, mely kissé 
porlianyós ugyan, de jól használható. Agyagos és homokköves rétegek 
nagyon csekély elterjedésüek.

Pécs városa keleti környékén és a bányatelep körül sok kőbánya 
van üzemben e mészkővel. A havi boldogasszony hegy és annak délkeleti 
része jó minőségű, márványszerü keményebb követ is szolgáltatnak. A Tettye 
forrást foglaló kis épületet, valamint a viztartány kapuzatát, kemény 
szármáta-mészkőből építették.

A szármáti rétegek még csak Magyar-Szék és Hidasd környékén voltak 
konstatálhatok.

A szármáti emeletet jellemző kövületek következők. A Meszesvölgyben 
előforduló mészkőben:

-Cerithium pictum Bast.
„ disjunctum Són
„ nodosa plicatum Hörn.

Trochus Poppelacki Part.
Mactra Podolica Eichn.
Tapes Gregaria Part.
Cardium plicatum Eichn.

„ obsoletum Eichn.
Modiola Yolhyniea Eichn.
Buccinum duplicatum Son.
Trochus Podolicus Dub.

„ Quadristriatus Dub stb.
Szabolcs község környékén a szármáti rétegek majdnem kizárólag 

márgából állanak.



BARANYA GEOLÓGIÁJA. 53

3. Pontusi emelet.

Ha valahol, akkor bizonyára Baranyamegyében mutatkozik czélsze- 
rünek az úgynevezett „congeria-réteg“ megjelölésére egy elnevezést hasz
nálni, mely nevét nem az e rétegekben helyenként bár tömegesen fellépő 
congeriáktól kölcsönözi.

Böckl ugyanis Baranyában oly lerakódásokat talált, melyek conge- 
riákat helyenként szintén, sőt nagy mennyiségben tartalmaznak, hogy

Patz H. fényképe után.
Szármáti mészkő-szikla a Tettyén.

bizonyos értelemben ezek is eongeria-rétegeknek nevezhetők, csakhogy ez 
utóbbiak a mediterrán emeletbe tartoznak. Szintúgy, mint czélszerűnek 
mutatkozott a hajdanában úgynevezett cerithium-rétegek elnevezését 
szármátira változtatni át, épen úgy tehát czélszerűnek mutatkozott az 
úgynevezett congeria-rétegek elnevezését is, egy e kagylók felléptét leg-

mm
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kevésbé sem tekintetbe vevő névvel felcserélni. Böckl tehát geológus 
társai helyeslésével a congeria-rétegeket „pontusi emelet“ név alá egyesítette.

A pontusi emelet rétegei, mint általában a dunántúli dombvidéken, 
úgy Baranyában is a dombvidéket alkotják. A dombok magaslatait ugyan 
majdnem kizárólag lőszlepel fedi, de mélyebb árkokban és vízmosásokban 
többnyire a pontusi emelet kékes-szürke agyag-rétegek jutnak napfényre; 
némely vidéken pedig a homok és homokkő rétegei vannak leginkább 
képviselve.

Pécs városa területén például rozsdás sárga homokkőrétegek ural
kodnak legfelül, ezek alatt pedig kékes szürke homokos agyag következik, 
melyben Pécs városa alatti pinczék vannak vájva. Egyes fekvetekben 
itt-ott kavicsot is tartalmaznak, sőt homokkő-padokat is. A ponti emelet 
rétegeiben a typikus kövületek ritkán hiányoznak, s vannak oly vidékek, 
hol kiváló fontos és klaszikus faunát lehet találni és tanulmányozni, mely 
egyszersmind kellő felvilágosítást nyújt az egész pontusi emelet képződésére.

A palaeontológiai tudományban ily fontos és ismert lelőhelyet, többek 
közt Baranyamegyében Árpád-község környéke nyújt.

Dr. Lőrenthey Imre, ki az árpádi faunát, részben saját kutatásai 
nyomán, nagyobbrészt pedig a budapesti és kolozsvári palaeontológiai 
gyűjteményekben összehalmozott anyag segítségével tanulmányozta; 24 
fajt sorolt fel Árpádról. Ezek a következők:

Congeria rhomboidea Hörn.
„ croatica Bens.
„ rostriformis Desh.

Dreissenomya intermedia Fuchs.
„ Schröckingeri, Fuchs.

Pisidium sp.
Limnocardium Schmidti Hörn.

„ hungaricum Hörn.
„ Rogenhoferi Brus.
„ Riegeli Hörn.
„ Szabói, Lőrenth.
„ Haneri Hörn.
„ Majeri Hörn.
„ Wurmbi nov. form.
„ Steindachneri Brus.
„ apertum, Mtinst.
„ planum Desh.
„ Árpadense Hörn.
„ Petersi Hörn.
„ Edentulum Deshayes.

Valencienuesia Reusti Neum. 
Vivipara sp.
Zagrabica Maceki Brus.

„ Ampullacea Brus.
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Pécs, Szászvár és Hidasd környékén, valamint Tolnamegyében Kurd, 
Nagy-Mányok és Szegzárd környékén szintén érdekes fossil-faunát szol
gáltatnak a pontusi emelet rétegei.

Negyed- és jelenkori lerakódások.

A negyedkorbeli, vagyis diluviális lerakódások főleg löszből, csekély 
mérvben kavics-anyagból és homokból állanak. A kavics, melyben főleg 
a Mecsekhegység különféle kőzetei, valamint a quarcz görgetegei vannak 
képviselve, Pécs körül a téglavetőknél és az üszöghi erdőben találhatók.

A diluviális homoklerakódások a Dráva völgyében vannak nagyobb 
elterjedésben képviselve, Marócsa-Bogdásától kezdve, kelet-délkeleti irány
ban körülbelül 3 kilométer szélességben egészen Rád és Tésenfa környékéig 
terjednek. A lősz hol homokos, hol márgás agyagos minőségben, mely 
különösen az egész dunántúli dombvidéken oly nagy elterjedéssel bír és 
helyenként hatalmas vastagságban, majdnem kizárólag rétegzés nélkül, 
azaz tömzs alakban, lepelként födi a harmad- és másodkorbeli képződ
ményeket : Baranyamegyében szintén az egész dombvidéket fedi.

A rendesen sárga színű lősz, mely kitűnő termőföldet szolgál, mélyebb 
fekveteiben, néha barnás-vörös, sz ív ó s  agyaggá válik, melyben szórványosan 
úgynevezett babércz található.

Mamuth-fogakat és csontvázakat a baranyamegyei löszben ismé
telten találtak. Koczián József, Baranya vármegye tiszti mérnöke az 1838-ik 
évben kiadott, kiváló szép és részletes topographiai térképen Szt.-Erzsébet 
környékén, megjelölte a „Jossilla, özönvizi elefánt-csontváz“ lelőhelyét. 
A beremendi csontbrekczia is említésre méltó.

Pécs városa környékén, a „Sárkánykút“ közelében a diluviális lösz
ben találtak csont- és fogmaradványokat, melyek 5 emlősfajt képviselnek. 
Úgymint ősi medve (Ursus spelacus), barlangi hyena (Hyaena spelaea), 
ősló (Equus adamiticus), ősbölény (Bos priscus) és ős rhinoceros 
(Rhinoceros tichorhinus). Ezek nagyobbrészt a magy. nemzeti múzeumban 
vannak elhelyezve; egy része pedig a bécsi múzeumba került.

Szárazföldi csigák közt következők jellemzik a diluviális lőszkép- 
ződményt:

Helix candidula.
Pupa muscorum,
Succinea oblonga.

Az alluviális, vagyis jelenkorbeli képződmények, mint természetes, 
szintén nem hiányoznak Baranyamegye területén.

A források, patakok és folyók által lerakódó mésztuífa-kavics, 
homok és iszap, valamint a futóhomok ide tartoznak.

A legnagyobb forrás-lerakódás Pécsett, a Tettye forrás környékén 
van. A Tettye fensíkja és völgye, messze lefelé hatalmas mésztuffa 
lerakódásból áll, mely helyenként 10 méter vastagságban van feltárva.

A Tettye vizének mésztartalma oly nagy, hogy egy év leforgása
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alatt 5 mm. vastag mésztuffa réteget képes lerakni. A mésztuffában 
számos •— most élő növényfaj levéllenyomata található.

Kavics-, homok- és iszaplerakóclásokat leginkább a Dráva és Duna 
folyók mentén, valamint a Pécs város alatti lapályban lehet találni.

Futóhomok csakis Harkány és Siklóstól délre fordul elő, de az is 
erdőség által meg van kötve.

Mattyasovszky geológus Batinánál a „Leányvár“ nevű hegy tetején 
40 cm. vastag kagylóréteget észlelt, mely édesvízi (dunai) nagy kagylókból 
áll (Unió). Ez egy úgynevezett kultúr-réteg, őslakosoknak konyhahulladéka, 
úgy, mint Hollandiában, hol nagy elterjedéssel bírnak.

Vulkánikus kőzetek.

A vulkánikus kőzeteket, melyek kitörésükkel oly nagy szerepet 
játszottak a Mecsekhegység összes tektonikájában, dr. Hoffmann geológus 
beható tanulmány tárgyává tette és következőket konstatált:

Ama változatos eruptiv tömeges kőzetek, melyekkel a Mecsekhegység 
tágasabb határolásában értve, találkozunk, 3 geológiailag és petrograíiailag 
lényegesen különböző csoportot alkotnak; ezek:

1. Régi, plutói gránitkőzetek, melyek a fazekas-boda-mórágyi hogy- 
tömzsöt alkotják főrészben, s továbbá a vonulat déli részének ellenkező, 
nyugati végén is, Pécs városa területén, bukkannak ki a hegység törési 
széle mentén, keskeny, vonalszerű övecskében.

Ezek, az általuk áthatolt és leszakadt részletekben körülzárt s csak 
igen alárendelten napfényre érő kristályos palák után, a legidősebb e 
vidéken ismert képződések, idősebbek, mint a hegység egész világosan 
üledékes rétegsorozata, mely felső dyadi lerakódásokkal kezdődik.

2. Kvarczmentes angit- és amphibol-kőzetek, melyek vulkáni kőzetek 
jellegével bírnak, gyakran mandolakőszöveget mutatnak, s részben hason- 
ncmü fragmentáris kihányatási terményekből keletkezett tuffa és konglomerát 
képződményekkel állnak kapcsolatban.

E kőzetek sokkal később keletkeztek, mint az előbbiek. Kitörésük 
a kréta-korszak kezdetén történt.

Számos és részben igen hatalmas áttörést alkotnak a jurabeli és 
régiebb képződések közt és igen változatos petrografiai minőséget 
mutatnak; de geológiailag és kőzettanilag szorosan összefüggő kőzetsorozattá 
kapcsolvák össze, s egy összetartozó eruptiói-cyklus tömeges terményeit 
képezik; összesen véve pedig maguk ismét csak egy részletes csoportot 
alkotnak ama nagy fiatalabb másodkorbeli vulkáni képletben, melyet a 
kárpáti hegyrendszer, valamint a délmagyarországi sziget-hegylánczok 
számos pontján találunk hasonló minőségű és közelítőleg egyidejű kitörési 
kőzetekben, melyek .csaknem mindenütt, úgy mint a baranyamegyei 
hegységben, maim- és kréta-korszakbeli lerakódásokkal kapcsolvák össze.

A csoport számos s részben igen hatalmas telér- és tömzs-szerü 
tömegben töri át a szarukőtartalmú tithoni aptyclius mészkőrétegeket, 
melyekkel a hegység juraképződéseinek hatalmas sorozata végződik, s
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kétségtelen, hogy a főeruptiók a közép-neocom-korszakban történtek, 
mert úgy Újbánya mellett, mint a Mecsekhegység északnyugati szélén, 
Jánosi és Magyar-Egregy közt, ama emlitett kőzetek hatalmas kitöréseit 
kisérve, ugyan ama anyagszer tuffa- és konglomerát rétegei által, melyek 
számos, az idézett rétegekre és geológiai szintájakra nézve jellemző 
kövületeket tartalmaznak.

E csoport a Mecsek újbányai vonulat északkeleti felében, vagy 
az újbányái tömzsben találja eruptivi központját. A csoport ott a tömzs 
északnyugati részén, Magyar-Egregy, Máza, Újbánya és Vasas közt hatalmas 
vonulatokat és kúpokat s ezek szomszédságában számtalan ágacskát 
és külön kis áttörést alkot a liasz-dogger és maim hatalmas, de nagy 
áttörések szomszédságában rendkívül kiékült s helyezkedésében máskép is 
többé-kevésbbé feltünőleg zavart rétegsorozata közt; az eruptiói központtól 
fogva pedig ritkán elszórt parányi áttörésekben, a törzshasadéktól határolt 
és belsejében áthatolt Mecsekhegység csaknem egész kiterjedésében 
terül el.

Emellett a hegység szerkezete félreismerhetetlenül mutatja, hogy a 
vulkáni tömegek az áttört üledékes hegységnek kitünőképen jelölt vetődési 
hasadékain nyomultak fel nagyjában Véve, s szerintük vannak elrendezve, 
illetőleg hosszúra nyújtva.

A csoport különböző kőzetmódosulatai közettanilag 3 osztályba 
sorakoznak, melyek szerint a különböző vulkánanyag előfordulásában is 
övszerű geográfiái elkülönítés ismerhető fel. Ezek, — mi az amphiboloid- 
szerű elegyrészt illeti, részben ampliibol-kőzetek, részben amphihol-angit 
elegyülési, részben pedig angit-kőzetelc teljesen megfelelnek az ifjabb 
vulkáni phonolithjaink, trachidoleritjaink és földpátbazaltjainknak.

Csoportunk phonolitszerű kőzeteit a legsavasabb s alkálikban leg- 
bővelkedőbb elegyei képezik. Előbb trachitjainkkal hasonlították össze s 
zöld kőtrachitoknak neveztettek; azonban ezektől, úgy geológiailag, 
mint közettanilag lényegesen különböznek; sőt vulkánologi szempontból 
valószínű, hogy e kőzetek épen a csoport legidősebb kitörései közé 
tartoznak. E kőzet a Szamárhegy és Köveshegy jelentékeny kúpjait alkotja 
Újbánya és Vasas mellett és innét messzire nyugat felé és a Mecsek
hegység nyugati végén Viganvár mellett, mint előretolt előőrs, e kőzetnek 
néhány apró áttörése is található, a werfeni rétegek területén.

E phonolitokkal szemben állanak a harmadik osztály kőzetei, melyek 
a sorozatnak legalsóbb al-kálikban legszegényebb, ellenben a vulkáni 
magmában legnehezebben oldható és fajsulyilag nehezebb vegyületekben 
legbővelkedőbb elegyeket képezik s ifjabb földpát bazaltjainknak leg
szorosabban felelnek meg. ■

Eddig angitporphyr név alatt foglaltattak össze. Ezek a kréta 
korszakbeli vulkáni csoportnak túlságosan uralkodó anyagát képezik, a 
főeruptiói terület leghatalmasabb eruptiv-tömegeit s számos apróbb ágat 
alkotnak ezeknek szomszédságában, s hozzájuk való tuffa és konglomerát 
képződések által kisérve lépnek fel. A második csoport kőzetei, melyeket
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dr. Hoffmann a trachidoleritekkel összehasonlít, elegyükben teljesen 
áthidalási tagokat képeznek a kőzetsorozat imént tekintett 2 végső 
osztálya közt.

E kőzetek számos, de többnyire igen apró telér vagy tömzsszerű 
áttörést alkotnak, emellett a bazaltszeríí csoport leghatalmasabb eruptiv- 
tömegei által jelölt eruptiói centrumra nézve külső nagy övben fordulnak 
elő, mely csaknem az egész hegységen terül el, sőt még a fazekasboda- 
mórágyi gránit-tömzsben is jelentkeznek nehány parányi telérkében.

3. A Mecsekhegység eruptiv-kőzeteinek harmadik csoportját ujabb- 
kori vulkáni trachitkőzetek alkotják, melyek a magyarországi nagy trachyt 
képlethez tartoznak, a neogen korszakban törtek ki.

E kőzetek a hegység alkotásában csak alárendeltebb szerepet 
viselnek az előbbiekhez képest; csakis a Mecsekhegység északi szélén 
fordulnak elő, az előbbi vulkáni csoport kitörési központja közelében.

A kitörések egy része az idősebb mediterrán korszakban történt.
E kitörések igen savas, kvavcz-oligoklas-trachytot szolgáltattak, 

mely azonban csak klastikus tömegekben fordul elő, a nagy törési hasa
dókban, Magyar-Egregy és Váralja közt, hol néhány kúpot és telepszerű 
tömeget és részben világosan üledékes tuífafekveteket alkot az alsó 
mediterrán rétegek közt.

Azonkívül ifjabb, kvarczmentes labraclorit, amphibol, trachyt is 
fordul elő, mely az imént említett rétegeket már áthatolja; e kőzet csak 
Komló mellett található, hol nehány közel egymás mellett fekvő kúpot alkot.

Végre mint Bárányamegye legfiatalabb vulkánikus kőzete említendő 
meg a kisebb bazalt-kitörés, a baán-battinai hegyvonulatban, mely a 
neogen-korszak vége felé tódult ki, azaz fiatalabb mediterrán rétegeket 
hatolt át.



Éghajlati viszonyok.

aranya fekvésénél fogva a mérsékelt égöv melegebb feléhez 
tartozván, fekvésének teljesen megfelelő, mérsékelt, kelle
mes és igen egészséges éghajlattal bir. Az északi hegyes 
vidék, a Mecsek-hegyláncz vidéke hűvösebb valamivel, 
mint a déli rész, nevezetesen az Ormányság légköre; ez 

az eltérés azonban oly csekély, hogy úgy szólván, figyelembe se igen 
vehető.

A tél nálunk átlagos számítással november hó közepén köszönt be 
s márczius derekáig tart. Kivételesen azonban már november első napjaiban 
is értünk telet, a mely kinyúlott márczius hó végéig. A hosszan tartó 
kemény tél után rendszerint minden átmenet nélkül következnek be a 
meleg tavaszi napok. Egy-két nap alatt megszűnik a tél fagya s elkotródik 
vele a hó s az egyenlítő felől jövő langyos szél áramlatával beköszönt a 
tavasz. A tél teljes szigora, az állandóan tartó zordon fagy deczember 
közepétől, karácsony tájától február hó 25-ikéig szokott tartani. Ez idő 
alatt a hőmérséklet árnyékban állandóan 0 fokon alul á ll; csak napközben 
s napos helyen mutatkozik csekély olvadás. Sajátságos jelenség, hogy 
januárban egy-pár napra csaknem minden évben meglágyul az idő.

A tavasz rohamosan áll b e ; rövid pár nap alatt kitavaszodik. 
Márczius hó közepén túl gyorsan emelkedik a hőmérő kénesője. Egy-két 
hét alatt felszökik 7—8 fokkal. Ez az egyedüli időszak az egész évben, 
mely a legrövidebb idő alatt a legnagyobb hőemelkedést tünteti föl. A 
baranyaiak a télből úgy ugranak át a tavaszba. Egyszerre megindul a 
tenyészet erdőn-mezőn; a kikelet üde mosolyát hinti szét vidékeinken. 
Májusban gyakran oly meleg napjaink vannak, mint a minők nyár 
derekán szoktak lenni. Mind a mellett a hőmérsékletben naponként nagy 
változások állnak be. A nappali nagy melegség daczára, a reggelek és 
esték fölötte hűvösek. Egy kis eső, egy kis északi, vagy keleti szél elég 
arra, hogy teljesen lehűljön a levegő.

A hőmérsékletben a legnagyobb állandóság nyáron mutatkozik. 
Csak a hatalmas dörgéssel és villámlással járó záporok szállítják le pár
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fokkal a hőmérő kénesőjét; egyébként nem igen változik a hőmérséklet. 
Csak akkor hül le a levegő jelentékenyen, ha nagyobb jégesés támad. 
Ilyenkor pár napig hűvös van.

Az ősz is meglehetősen egyforma hőmérsékletet mutat Baranyában. 
Alig van 3—4 fok eltérés. Csupán a hosszabban tartó esőzések okoznak 
nagyobb különbözetet. Verőfényes, száraz időjárás mellett igen kellemes 
az ősz megyénkben.

Pécsett eszközölt megfigyelések és föl jegyzések alapján, tiz év alatt 
az átlagos hőség maximumát és minimumát, valamint a légsulymérő 
állását — redukálva 0-ra és a tenger színére — a következő táblázat 
mutatja, melyet dr. Ágh Timóth főgimnáziumi tanár állított össze.

,
E v

H ő m érsék  C° A
lcgsu ly in crö

állásam axim um minimum

1884. +  16.2 +  0.54 756.44
1885. +  17.82 +  3.33 754.73
1886. +  16.6 +  3.24 761.45
1887. +  10.88 +  4.1 761.60
1888. +  15.1 -1- 2.38 761.56
1889. -f- 15.84 +  3.68 760.72
1890. +  15.47 4- 2.79 761.84
1891. +  18.51 +  7.3 761.87
1892. +  21.08 +  0.77 757.8
1893. +  17.83 +  2.01 756.5

10 évi átlag +  16.53 +  3.01 759.33

Az évi maximum e táblázat szerint legnagyobb volt 1891- és 1892-ben. 
E két év nagy szárazságáról sokáig emlékezetes marad. A minimum 
1884-ben és 1892-ben volt a legnagyobb, a mely két év, hosszú és zordon 
tele által vált nevezetessé. A 10 évi átlag kellemes meleget és enyhe 
hideget tüntet föl. Túlságos erős hidegek ritka évben fordulnak elő; 
ellenben a hőmérsék fölöttébb magas állása minden évben ismétlődik. A 
kimutatott tiz év alatt legmelegebb volt az 1891-ik esztendő, a mikor a 
hőmérsék maximuma áprilisban 19.4° C., májusban 27.2° C., júniusban 
29.4° C., júliusban 29.7° C., augusztusban 25.3° C., szeptemberben 28.3° 
C., Októberben 20.9° C. és novemberben 18.1° C. volt. Érdekes az is, hogy 
az 1893-iki év február havi 12.2°-ot nem számítva a legnagyobb hideg 
is 1891-re esik. Január hóban 11.2°-ot mutatott a minimális hőmérő; 
februárban 8.3°-ot. Októberben már ismét 0 alá sülyedt s fokozatosan 
lejebb szállt 2.6, 3.7 és 8.7°-ra. A maximum és minimum közti különbség 
ez évben volt legnagyobb, a minek a közegészségre szomorú következ
ményei nem is maradtak el.

Áttérve a szelekre, azt kell konstatálnunk, hogy a legállandóbb 
nálunk az egyenlítő felől jövő légáramlat. Ennek tudható be, hogy
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éghajlatunk fölötte enyhe és kellemes. Hasonló szélességi fok alatt fekvő 
földrészek légköre jóval hűvösebb a mienknél. Nálunk a déli légáramlat 
van túlsúlyban az északi hideg áramlatokkal szemben. Gyakran tapasz
talható Baranyában, hogy a felhők különböző magasságban ellentétes 
irányban haladnak. A felsőbb légkörben úszó bárányfelhőket a déli szél 
észak felé hajtja, míg alább az északi légáramlat által űzött fellegek dél 
felé vonulnak.

A déli és délnyugati szelek meleg, esős időjárást idéznek elő ; az 
északi és észak-keleti szél hideg, száraz időt okoz. A záporok, jeges esők 
és nagyobb, tartósabb esőzések rendesen észak, vagy észak-nyugat felől 
jönnek. Néha északkelet felől szokott zivatar tám adni; ez azonban a 
ritkább esetek közé tartozik. Gyakran támad déli, vagy délnyugati 
légáramlat; ilyenkor a légsulymérő rohamosan esik. Jóval alá száll rendes 
állásán alul. E szélirány mellett a légnyomás nyáron 10—15, télen pedig 
20 mmrrel, sőt még többel is sülyedhet a napi átlag alá. Tavaszszal és 
őszszel ez a legkellemesebb idő. A déli légáramlat 5—6 napig is eltart 
egyfolytában s az égbolton apró fellegek támadnak. A hőmérséklet 
emelkedik s a légsúlymérő egyre esik.

Csak az eső nem akar megeredni. Mert a déli légáramlat által hozzánk 
hajtott vizpárákat az észak felől jövő légáramlat még nem hűtötte le 
annyira, hogy esőcseppekké válhattak volna. Hirtelen megszűnik a lég
sulymérő esése. Megáll egyhelyen. A szél pedig irányt változtat s túlsúlyra 
emelkedik az északi, északnyugati, vagy északkeleti légáramlat, mire a 
légsúlymérő emelkedést mutat s a sülyedő hőmérséklet mellett megered 
az eső, mely addig tart, míg csak a légnyomás a rendes átlagot el nem 
éri. E légköri jelenségek gyakran ismétlődnek s a jelzett előzmények 
után a csapadékok bekövetkezését nem éppen boszorkányság előre meg
állapítani.

Ha a légsúlymérő jelentékeny mélységre és lassan sülyed, úgy a 
csapadékok mennyisége is jelentékeny s hosszantartó esőzésre enged 
következtetni; míg ellenben a légsúlymérő rohamos esése zivatart, orkánt 
jelez. Gyakran keletkezik nyugati légáramlat. A légsúlymérő magasan 
áll. Az égboltozat lassacskán beborul s a magas légnyomás mellett a 
csapadék permetezni kezd; télen finom, apró hópehely, vagy zúzmara 
alakjában száll alá. A légsúlymérő erre kezd esni, mert már a magasabb 
légkörben a déli áramlat nyomult elő, a mit mi még közvetlen a föld 
színe fölött nem vehetünk észre. A mint a déli légáramlat erősbül, a 
légsulymérő rohamosabban száll alá s a csapadékok sokkal nagyobb 
mennyiségben jelentkeznek.

Baranyában a csapadékok tömege teljesen kielégítő; évenként 621 
és 1046 mm. közt váltakozik. A mi más szóval annyit tesz, hogy ha a 
megye területére hulló esőcseppeket a föld magába nem szívná s az 
esőcseppek el se párolognának: egy év alatt Baranya területe fölött 621, 
illetve 1046 milliméter, vagyis közel másfél méter magasságra emelkednék 
a v í z . Átlagos számítással egy évben 1 0 1  esős napunk van. Április és
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május száraz szokott lenni; míg ellenben júniusban és júliusban oly 
gyakoriak az esőzések, hogy gabnáink rozsdát kapnak s a takarmány 
rothadásnak indul a réteken. Legszárazabb február, melyben a csapadékok
35.2 mmt tesznek ki s legnedvesebb junius, melyben a csapadékok átlaga
94.3 mm. Az esőmennyiség az egyenlítőtől észak felé folytonosan apad, 
míg ellenben az esős napok száma egyaránt emelkedik.

A légkör abszolút nedvessége, vagyis a vizpárák mennyisége télen 
jóval kisebb, mint nyáron. Jelentékeny befolyást gyakorol a légkör 
nedvességére a vidék hőmérséklete s vizterülete. Baranyában, a megye 
keleti határán a Duna, délen a Dráva nagyban elősegítik a vizpárák 
képződését; különösen az árterületek, melyeknek a légkörrel érintkező 
felülete igen nagy. A szűkebb mederben folyó vizek, patakok, csatornák 
kevesebb befolyással vannak, minthogy a párolgási felületük kisebb.

A jégesésekről emlékezve meg, csak annyit kívánunk megjegyezni, 
hogy alig múlik el év, melyben Baranyát a jégverés elkerülné. A jégesés 
sok tekintetben a földterület geológiai alakulásától függ. A légáramlatok, 
a hegységek és völgyek alakulásai irányítják a jégesések útját. Vannak 
helyek, melyeket a jég teljesen elver s alig egy mértföldnyire e helyektől 
a jégverésnek nyoma se látszik.

Baranyában a jégesések május hó második felétől julius hó közepéig 
szoktak jelentkezni.



Baranya flórája.

z ország kevés vármegyéjében oly fejlett és kiterjedt a 
növény élet, mint éppen Baranyában, hol a kedvező 
talaj- és éghajlati viszonyok mellett a vegetáczió a lehető 
legélénkebb, legváltozatosabb képet tárja elénk. Baranya- 
vármegye nagy kiterjedésű hegységei, messze kinyúló 

siksága és árterületei tele vannak a legkülönbözőbb növényfajokkal. Alig 
van az országban növényfaj, mely megyénk földjén feltalálható ne lenne 
s vannak egyes fajok, melyek hazánk kevés vidékén fordulnak elő s 
hazai flóránk különlegességeit képezik.

Lévén megyénk az ország déli részén, nálunk a tavasz langyos 
szellője korábban leng, mint a felső vármegyékben s így a vegetáczió is 
korábban indul meg. A mint a tél zordon fagya szűnik, még alig kotródott 
el a hó, már a kora tavasz hírnökei kidugdossák apró fejecskéiket az 
erdő korhadt falevelei alól, a zizegő avar közül, meg a nádasok, ungos- 
berkes rétségek fekete televény földjéből. Korán fakad a rügy, a fák 
bimbója, gyenge hajtása s csak késő őszszel, november elején kezd hullani 
az erdők sárga lombkoszoruja. Kedvező időjárás mellett igen gyakori 
Baranyában a fák másodvirágzása, sőt az se tartozik a legritkább esetek 
közé, hogy az almafa a másodvirágzás után gyümölcsöt is hoz.

A fanemek igen gazdagon képviselvék. Valamikor őserdők hazája 
volt megyénk. Nagy kiterjedésű cseres, tölgyes és bükkös erdők borították. 
A Mecsekhegységet a kultiválható apróbb területek kivételével ma is 
rengeteg erdőség foglalja el s helylyel-közzel a tűlevelűek is föltalálhatok 
a hegygerincz köves talajában. A keleti és déli részen, a Duna és Dráva 
vidékén a fűz- és nyárfa-félék terjednek ki mértföldekre, hatalmas erdőséget 
képezve. Szétszórtan pedig a legkülönbözőbb fanemek élnek.

A flóra megyénkben, melyben a hegyes vidék sikfölddel s vizöntéses, 
mocsaras földterületekkel váltakozik, igen gazdag. Nendtvich Tamás, néhai 
pécsi gyógyszerész, ki a botanikával különös előszeretettel foglalkozott, 
csupán Pécs vidékén 1100 növénynél többet talált. Kár, hogy nem akadt 
eddig tudós, a ki megyénk flóráját alapos tanulmány tárgyává tette volna.
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A múlt és jelen kutatásainak meglévő eredményeit fölhasználva, a 
következő fajokat említjük föl, mint olyanokat, melyek megyénkben isme
retesek és otthonosok.

A hüvelyesek  (Leguminosae) rendjének pillangósak (Papilionaceae) 
családjából fölemlítjük a réti lóherét (Trifolium pratensis), mely vadon 
tenyész róteinken, de vetik is. Úgy zölden, mint szárítva pompás takarmány. 
Igen gyakori a fehér lóhere is (T. repens). Útszéli árkokban, réteken 
terem. A közönséges mézkerep (Melilotus officinalis), hosszú nyelű sárga 
virágokkal szintén a réteken található. A k ék  csigacső, vagy luczerna 
(Medicago sativa). Igen tápláló takarmányfű. Vadon tenyész. A takarmány 
baltaczim (Hedysarum onobrychis), félméternyire is megnő; szárnyalt 
levelei vannak, szép vörös fürtökben virágzik. A gyengébb talajban is 
buján tenyész s mint kitűnő takarmányt Baranya összes urodalmaiban 
tenyésztik. A festő rekettye  (Genista tinctoria) hegyeken nő, júniustól 
augusztusig virágzik. Nálunk közönséges. Virágai hashajtó, magvai hánytató 
erővel bírnak. A fehér ákácz (Robina pseudoacacia). Az uradalmakban 
szerszámfának nevelik. Igen gyorsan fejlődik. Az utak mentén mindenfelé 
találkozunk vele. A méhek nagyon szeretik a virágait. Iglicz, vagy gerlicze- 
tövis (Ononis spinosa). Száraz helyeken, mezőkön, különösen utak mellett 
gyakori. Nyár közepén nyílik; rózsaszínű virágait tövises ágain viseli. A 
lencse (Ervum lens), a közönséges borsó (Pisum vulgare) és a közönséges 
bab (Phaseolus vulgaris) a legkülönbözőbb fajokban fordul elő. Nagy 
mennyiségben nem termelik nálunk; csak kicsiben, a mennyi a ház
tartáshoz kell. A tavaszi vadlednek, vagy kakuk-horsó (Orobus vernus), 
a gumós vad lednek (Lathyrus montanus) szintén említésre méltó.

A rózsaviráguak (Rosaceae) rendjéhez, a csontmagvuak családjába 
(Amygdaleae) tartozik a mandolafa (A. communis). Az édes mandola a 
Mecsek környékén a szőlőhegyekben tenyész; a keserű  mandola pedig 
az erdőszéleken, a Mecsek köves talajában mint vadfa fordul elő. A hanga 
mandolafa (A. nana) mint díszbokor a kertekben gyakori. Az őszi 
baraczkfa (Persica vulgaris) Perzsiából került hozzánk Európába. A szőlő
hegyek valamikor tele voltak vele. A filloxeravész után, hogy a szőlő
tőkét kivagdalták s a művelhető talajt felszántották, a baraczkfákat is 
kipusztitották. A nemesített franczia fajok gyümölcsös kertjeinkben nagyban 
tenyésznek s igen keresett finom izű s szépen fejlett gyümölcsüket 
Pécsről nagy mennyiségben szállítják a budapesti és bécsi piaezra. A 
kajszin-baraczk (Prunus armeniaca) Epirusból származik. Némely évben 
túlságos bőven terem. Kertjeinkben gyakori. A közönséges szilvafa  
(Prunus domestika) keletről került Olaszországba s innen hozzánk is 
eljutott. A baranyai községek, különösen a Hegyháton bőven termelik; 
de közép vagy belső Baranyában is gyakori. Több helyen pár hold kiter
jedésű szilvásokkal találkozhatunk. Gyümölcsét befőzik, aszalják és pálinka
égetésre használják. A kökény  (Prunus spinosa) legelőkön, sövényekben 
fordul elő. Baranyában kivagdossák kerítésnek. A cseresznyefa (Prunus 
cerasus). Leginkább a szőlőhegyekben található. A legszebb gyümölcsű
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cseresnyefák Pócsvárad és Várkony vidékén, továbbá Karanes táján 
tenyésznek. A cseresnyefa alfaja, a m egygy , szintén közönséges fa 
Baranyában; savanyú gyümölcsét a sokaczok potom áron mérik. — A rózsa- 
félék családjából (Rosaceae) legismoretcsebb a földieper, vagy  szamócza 
(Fragaria vesca). Erdőségeink, de különösen a Mecsek tele van vele. A 
hegyhátiak és hegyaljaiak fazekakba szedett gyümölcsét véka-számra 
hordják a pécsi piaczra. Kertjeinkben előfordul az ananász-szamócza is 
(Fragaria grandiflora). A lihapimpó, libatopp, libapázsit, vagy ökör
szem- araiy  virág  (Potentilla anserina) nedves legelőkön s utszéleken terem. 
A közönséges szeder (Rubus communis) két faja vadon tenyész nálunk, az 
erdei és a földi szeder. A málna szeder (Rubus idous) csak a kertekben talál
ható. A vadrózsák következő hat faját ismerjük megyénkben: a csipke-rózsát 
(Rosa canina), parlagi rózsát (R. arvensis), kökény-rózsát (R. spinosis
sima), fehér rózsát (R. alba), terjedő rózsát (R. repens) és a körtvélyes  
rózsát (R. pumila.) A Mecseken vadon tenyésző rózsatőket nagy meny- 
nyiségben ássák ki s a kertekbe átültetve nemesítik. Baranyavármegyé- 
nok rózsa-kultúrája messze földön ismeretes. Komáromy Tivadar, hirdi 
plébános több holdat kitevő, területen valóságos rózsaerdőt létesített a 
legszebb fajú nemes rózsákból. Az almafélék családját (Pomaceae) kép
viseli a cseregalagonya (Crataegus oxiacantha), tüskés bokor, sövények 
közt él. A borízű nászpolya, vagy lasponya (Mespilus germanica) vad 
állapotban tüskés bokor, vagy alacsony fa. Kerek alakú, barna gyümölcse 
csak teljesen megtottyadva élvezhető. A vörös berkenye (Sorbus aucu- 
paria) elvétve szintén előfordul. Az almafa (Pirus malus), valamint a 
körtefa (P. communis) vadon is tenyész erdeinkben; nemesitett fajai 
pedig a gyümölcsösök java részét alkotják. A birsalma (P. cydonia) a 
kertekben gyakori.

A balzsamnövények (Terebinthineae) rendjéből csak a szömörcze, 
vagy eczetfa (Rhus cotinus) ismeretes Baranyában. Ez is csak kertekben 
található.

A háromczikküek (Tricoceae) rendjéből említésre méltó a benge- 
félélc családjából a közönséges varjutövis (Rhamnus cathortica) és a 
kutya-benge (R. frangula). Májusban virágzanak, bogyót teremnek gaz
dag festőanyaggal. Leggyakoriabbak az erdőkben. Az olajfa félék  család
jából a téli magyal (Ilex aquifolium). Sövényekben terem. A kecske- 
rágó-félék családjából a csikós kecskerágó, vagy papsipka (Evonymus 
europeus). A Mecsek erdőségeiben s eleven kerítésekben közönséges. A 
kutyatej félék  családjából a télizöld puszpáng (Buxus sempervirens) egy 
törpe faját kertjeinkben virág- és veteményágvak szegélyezésére használ
ják. A farkas fű te j (Euforbia cyparissias) homokos mesgyékben él.

Az Aesculinák rendjében a vadgesztenye-félék (Hyppocastaneae) 
családjából a vadgesztenye (Aesculus hyppocastanum) legismeretesebb. 
Sétatereink, parkjaink árnyat adó fái. A juharfa  (Acer pseudoplatanus) a 
Duna vidékén gyakori. A következő fajai ismeretesek Baranyában : hegyes 
levelű iharfa (Acer platonoides) a nedves helyeket kedveli. A tompa-
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levelű iharfa (A. obtusatum). A fekete gyűri)jávor (A. tataricum). A 
fodor jávor  (A. campestre) és az osztrák, vagy ausztriai jávor  (A. 
austriacum).

A szőllőfélék (Ampelicleae) rendjének szőllötők (sarmentaceae) csa
ládjából fölemlítjük a vadszőllőt (Ampelopsis hederacea), mely befutja 
a sövényeket, bokrokat, fákat. A bortermő szellőt (Vitis vinifera), 
melyet már a rómaiak is nagyban tenyésztettek Baranyában s azóta 
a földmivelésen kívül leginkább szöllőtenyésztéssel foglalkozott Baranya 
népe, úgy annyira, hogy a filoxera-vész előtt megyénk volt az ország 
egyik legdúsabb és leghíresebb bortermő vidéke. Már a múlt században 
50 ezer holdnál többre ment a szőllőterület Baranyában. A legszegényebb 
falusi gazda is arra fordította igyekezetét, hogy mielőbb kis szőllőcskét 
szerezhessen. Csak Pécs hegyein megtermett évenként 100—150 ezer 
hektó bor; képzelhető, minő bortermései voltak a megyének. A filoxera 
azonban teljesen tönkre tette a baranyai szőllőket. Most a regenerálás 
munkája folyik serényen s remélhető, hogy pár évtized múlva helyre áll 
a szőllő-kultúra. Szőllőhegyeinkben a kővetkező fajok voltak általáno
san ismertek. Fehérek: ökörszem, hörcsök, fehér dinka, tihanyi, sokicza, 
beglérdi, zöld szőllő, vagy zelemika, csomorka, perdócz, muskatár, apró 
tökös, adagu, fosóka, békaszáju, öreg fiigger, ezerjószőllő, bagó, öreg 
galambláb, hulló fosóka, öreg sárfehér, öreg molnár szőllő, apró galamb
láb, öreg spanyol, Margit, fodor, szarkaláb, sárga bajnár, fehér kecske- 
csöcsü, rókafarka, öreg hárslevelű, apró függer, kadarka, tótika, császár- 
szőllő, csipkelevelü spanyol, apró sárfehér, öreg tökös, kéknyelű, kobak
levelű, barátcsuha, zöld bajnár, rizling. Vörösek: tulipiros, jakabszőllő, 
fosóka, tökös, hulló, Margit, kecskecsöcsü, budai kadarka, öreg függer, 
kéknyelű, bajnár, zsíros kadarka, piros heveng, öreg borjuböng, Izabella, 
czukorszőllő. A legkitűnőbb bor Pécs vidékén, Siklós és Villány kör
nyékén termett. Igen liires volt a szilvási és szent-miklósi hegyben ter
mett bor is. Egyébként a vármegye hegyes vidékén mindenütt pompás 
borok termettek, csak a síkság és vizvidék nem volt alkalmas a szőllő- 
tenyésztésre. Most az amerikai alanyokat ültetik és európai fajok átoltása 
által igyekeznek bortermő vidékünk évezredes jó hírnevét visszaállítani 
s a bortermő szőllőkkel beültetett hegyeket^ újra viruló és gazdagon jö
vedelmező szőlőhegyekké varázsolni. Az amerikaiakból a következő fa
jok fordulnak elő nálunk leginkább: jaquez, rupestris, solonis, monticola, 
metallika, riparia, berlandieri, vialla, yorkmadeira.

A gólyacsőr virágosok (Gruinales) rendjének sósdi félék  (Oxali- 
deae) családjából ismeretes a madár-sósdi (Oxalis acetosella.) Árnyas 
erdeinkben é l ; április- és májusban virágzik. A merev sósdi (0. stricta) 
a kertekben g'azként jelentkezik. A lenvirágosok (Lineae) családjából 
honos a házi len (Linum usitatissimum). A gabona közt vadon nő. Szá
raz réteken gyakori. Mesterségesen is tenyésztik. A gerelyféléknck  (Ge- 
raniaceae) csak egy faja van Baranyában, a vörös gerely  (Geranium 
sanguineum). A Mecseken és száraz pázsitokon nő. Kertekben is kedvelik.
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Az m ályva-képüek  (Coiumníferae) rendjének m ályvák  (Malvaceae) 
családjából a legelterjedtebb, legközönségesebb a sajt- mályva, vagy ke 
rek papsajt (Malva rotundifolia) az utszéleken, legelőkön és sövények 
közt, mindenütt terem. Az erdei m ályva  (Malva sylvestris), a közönsé
ges mályva  (M. neglecta) és a m ályva rózsa (M. rosea). Oszszel virág
zanak. E családhoz tartoznak még a vad gyapotfü  (Gossypium herba
ceum). Nyári növény. Virágai szép sárgák. A hársfa félék  (Tiliaceae) 
családja három fajjal van képviselve nálunk. Ismeretes a fehér hársfa 
(Tilia alba), a nagy levelű hársfa (T. grandifolia) és a kis  levelű (T. 
parvifolia). Virága kellemes szagot terjeszt, a méhek nagyon lep ik ; 
izzasztó hatásánál fogva gyógy-teának is használják. A vármegye egész 
területén, de különösen Közép-Baranyában találkozunk vele leginkább. Az 
ország-utak mellett is gyakori. Fehér, puha fáját az esztergyályosok 
dolgozzák föl s a csecse-becse fafaragók.

A nedvnövények  (Suculenteae) rendjéből a szirtrontó fé lék  (Saxi
fragae) családjának két faját ismerjük : a bihircsós kőtört, (Saxifrageae 
granulota) erdei és hegyi réteken fordul elő és az apró kőtört (S. 
trydactilites). E kis növény 2 — 3 hüvelyk m agas; sziklákon, régi fala
kon, várromokon tenyész. Kora tavaszszal virágzik s a meleg nyári napok 
kezdetével eltűnik. A vastaglevelüelc (Crassulaceae) családjából csak a 
rózsás fülfű  (Sempervirum tectorum) fordul elő Baranyában. Összezú
zott leveleit házi szerként használják.

A szegfűviráguak  (Caryophyllineae) rendjéből több faj tenyész 
nálunk. A szegfűk  (Sileneae) családjából a kerti szegfű  (Dianthus cario- 
phyllus). Vadon élő fajok a pompás szegfű, tollasszegfű, szakálszegfű  és 
a barátszegfű. A tajtékozó szappanfű (Saponaria officinalis). A kakukfű  
(Lychnis flos cuculi) réteken igen közönséges. A konkoly  (L. githago) 
leginkább a gabona vetések közt fordul elő. A libatopfélék (Chcnopodiaccae) 
családjából nagyban tenyésztik nálunk a közönséges, vagy fehér czék- 
lát (Beta vulgaris), valamint két fa já t: a vörös és a czukor répát. Leve
leit zölden takarmánykép eszik a tehenek, húsos gyökerétől pedig erősen 
tejelnek. A paraj (Spinacea oleracea) kertekben terem. Leveleit főze
léknek használják.

A szuharfélék (Cistifloreae) rendjéből ismerjük az ibolyanövények 
(Violariceae) családját. A jóillatu ibolya (Viola odorata) és a kutya  viola 
(V. canina), a tavasz első liirnökei Baranyában. A Mecsek-hegységbe 
vezető ösvények szélén, a hegyi utak mentén levő bokrok közt mosolyog 
a kedves kis kék virág. A háromszinü viola, vagy szentháromságfű 
(V. tricolor) erdei réteken és pázsitos legelőkön igen gyakori.

A tökfélék  (Peponiferae) rendjéből megemlítjük a piszkefélék  
(Grossulariae) családját. Kertjeinkben gyakori a veres ribiszke (Ribes 
rubrum) és a köszméte (R. grossularia). A tök félék  (Cucurbitaccae) közül 
a büdös gönye (Bryonia alba) mesgyékben n ő ; répa alakú, vastag gyö
kerei mérges nedvet tartalmaznak. Baranyában kis mértékben a lovaknak 
szoktak belőle szelni, hogy étvágyukat fokozzák. A néphit szerint babo-
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názni is lehet vele. Ez az úgynevezett földi tök. Hajnövesztő szert is 
készítenek belőle. A közönséges ugorkát (Cucumis sativus) kertekben 
tenyésztik ; nemkülönben a dinnyét, tököt. A dinnyefélék közül legin
kább a sárga dinnye-fajokat tenyésztik nálunk ; a görög dinnyét máshon
nan hozzák piaczunkra. A baranyai talaj nem neki való.

A m ákviráguak  (Papaveraeeae) rendjét a következő családok kép
viselik : A kerevetesek  (Cruciata). Ilyen az orvosi rizsa (Nasturtium 
officinalis). Nedves réteinken gyakori. A fekete repcze (Sinapis nigra) 
vadon is tenyész; de meg vetik is. A főzelék-káposzta (Brassica olera
cea). Baranyában a sokáczok termelik leginkább. A legkitűnőbb főzeléket 
a Szalánta vidékén termelt káposzta szolgáltatja. A kerék répa (B. rapa). 
A legszebb példányok Ormányságban teremnek. A kerti retek  (Raphanus 
sativus) több faja ismeretes. A tengeri torma (Cochlearia armoracea) ker
tekben tenyész. A m ákfélék  (Papaveraeeae) családjából fölemlítjük a kerti 
mákot (Papaver somniferum), a pipacsot (P. rboeas). A vérhulló gódircz 
(Chelidonium majus) mesgyék mellett s falak tövében májustól szeptem
berig nyílik. Sárga, csípős, gyógyerejü nedve van. A füstike félék  
(Fumariaceae) családjából a földi füstike  (F. officinalis) közönséges ná
lunk. Szántóföldeken, dombos helyeken nő. A resedák (Resedaceae) csa
ládjából a fogasreseda (R. luteola) és a szagos reseda (R. odorata) 
ismeretes Baranyában.

A vízi rózsák (Hydropelitideae) rendjéből és pedig a nimfafélékből 
(Nymphaeaceae) két faj van nálunk. Az egyik csak elvétve, nagy ritkán 
található tavainkon. Ez a fehér nimfa (N. alba), mely a kopácsi tavon s a 
mohácsi szigetben levő földvári tó vizében, mint ritkaság fordul elő. A másik 
a sárga tórózsa (Nupbar luteum), mely már egészen közönséges vízi 
növény. A Duna és Dráva kiöntéseiben, tavainkban, vízállásainkban gya
kori. Kora reggel s alkonyatkor nyílik ; napközben bevonja szirmait.

A soktermésüek (Polycarpiceae) rendjébe tartoznak a szirontákfélék 
(Ranunculaceae). A réti szironták (R. acris). Réteken virágzik májustól 
júliusig. A kökörcsinfélék  (Anemonae) közül ismeretes nálunk a berki 
kökörcsin (A. nemorosa), leány-kökörcsin (A. pulsatilla), az erdei kökör
csin (A. sylvestris), a boglárka kökörcsin (A. ranunculoides), a nemes 
májfű  (A. hepatica) és a három levelű májfű  (Hepatica triloba). A 
mocsári gólyahir (Caltha palustris). A sisakvirág  (Aconitum lycoctonum) 
hegyes erdeinkben terem. Igen mérges. A nyári hérics, vagy kakasvirág  
(Adonis aestivalis). A mezei sarkvirág  (Delphinium consolida). A bazsa
rózsa, vagy pünkösdi rózsa (Poeonia officinalis). Kertjeinkben nyár ele
jén virágzik. A hunyorfélék  (Helleboreae) közül ismeretes a fekete  
hunyor (Helleborus viridis) és a szagos hunyor (H. odorus), mely me
gyénkre jellemző faj.

A kolckuluszfélék (Cocculineae) rendjéből csak egy faj található 
Baranyában: a sóska borbolya (Berberis vulgaris.)

Az ernyősök (Umbellifioreae) rendjéből már több család él megyénk 
földjében. A borostyánfélék (Hederaceae) közül gyakori erdőségeinkben
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a repkény  (Hedera helix). A somfélék (Corneae) családjából a húsos som 
(Cornus maskula) és a veresgyürüs somfa (C. sangvinea). Az ernyősök 
(Umbellifforae) családjából a sárgarépa (Daucus carota), a kerti paszter
nák (Pastinaca sativa), a kerti kapor (Anethum graveolens), az ánizs 
(Foeniculum vulgare), a büdös bürök (Conium moculatum), a közönséges 
petrezselyem  (Apium petroselinum), a nagyszagu zeller (A. graveolens), 
konyha-köm ény  (Carum carvi) és a kerti coriander, vagy czigány- 
petrezselyem  (Coriandrum sativum). A mérges ádáz (Actliusa cynapium).

A fagyöngyfélék  (Lorantheao) rendjéből csak a fehér fagyöngy  
(Viscum album) ismeretes nálunk. Cser- és tölgyfákon élősködik. Bogyói
ból főzik a madárenyvct.

A fagyalfélélc (Ligustrineae) rendjéből cserjésekben és mesgyékben 
található a veszszős fagyai (Ligustrum vulgare) és az orgonafa (Syringa 
vulgaris). A kőrisfának két neme él Baranyában: a büdös kőrisfa  (Fra
xinus excelsior) és a virágos kőrisfa  (F. ornus).

A buzérfélék (Rubiaccac) rendjéből a következő fajokat említhetjük 
fö l: a közönséges lonczot (Lonicera xylostemn). Erdőszéleken, mesgyékben 
nő. A közönséges fabodzát (Sambucus nigra); a kánya-bangitát (Vibur
num opulus) és az ostormén-bangitát (V. lantana). A esi 11ág/eve/üek 
(Stellatae) fajából ismeretes a festő buzér (Rubia tinctorum). Keletről 
került hozánk ; festő növény.

A csőviráguak (Tubiflorae) rendjéhez tartozik a nefelejts (Myo
sotis palustris). Nedves réteinken, csergedező patakok mentén buján tenyész. 
Orvosi ebnyelv (Cynoglossum officináié). Gyógyerejü növény. Fövényes 
száraz földben, uton-utfélen terem. A mezei kőmag (Lithospermum arvense) 
és a mezei atraczél (Anchusa offieinalis) igen gyakori. A terjőke 
kigyószisz (Eehium vulgare) a Mecsek mészköves talajában bőven terem. 
A csucsorfélék (Solanaceae) közül föl kell emlitenünk a török paprikát 
(Capsicum aunnum), a paradicsomot (Solanum lycoperscum) és a burgonyát 
(S. tuberosum). Mint csővirágu, igen közönséges Baranyában az ördög 
ezérna (Lycium barbarum), mely sövényül szolgál s a hol egyszer gyö
keret ver, kipusztíthatatlan. A bolondító csalmatag, vagy beléndek 
(Hyosciamus niger). A redőszirom, vagy maszlag (Datura stramonium). 
A maszlagos nadragulya (Atropa belladona). A bárom utóbbi igen mér
ges növény. Hegyi erdőkben, leginkább a vágásokban fordul elő. A redő
szirom a mezőkön gyakori.

Az ajakvirágualc (Labiatiflorao) rendje ismét több nálunk is bőven 
előforduló fajt foglal magában. Ilyen a kerti zsálya (Salvia offieinalis), a 
szagos rozmár in (Rozmár in offieinalis), melyet a baranyai nép a ház 
ablakában cserépben tartogat. A borsos menta (Menta piperita) vadon 
terem s leveleit orvosszerül használják. A szagos levendula [(Levendula 
vera). A kakuk-dém utka  (Thymus serpyllum). Igen nevezetes és kiter
jedt faj a méhíü, vagy czitromfü (Melissa offieinalis) s az úgynevezett 
Mecsek-thea (Melissa melissofilum), mely Baranyára, különösen a Mecsek 
flórájára igen jellemző faj. Elrejtőzve él. Sűrű, árnyas bokrok aljában
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díszük leginkább.'Nyár közepén virágzik s ilyenkor nagy kötegekben 
hordják a pécsi piaczra's a közönség nagyban veszi a kitűnő gyógyha
tású növényt. Gyógyszertárakban is árulják. Mellbajosoknál nagy sikerrel 
alkalmazzák. A cserlevelii kamandor, vagy kis sarlófii (Tenerinm cha- 
madrys). Hasznos gyógyfű. A Mecseken gyakori. Az ökörfarkkóró 
(Verbascnm thapsus) bokros legelőkön fordul elő leginkább. Megyénk 
egész területén tcnyész. Sárga virágait megszáritva theának használják. 
A tavaszi derécze (Veronica arvensis), pompás derécze (V. chamadris), 
három levelű derécze (V. tryphyllos), hossza levelii derécze (V. longi- 
folia) és az orvosi derécze (V. officinái is). A piros gyűszűvirág  (Digi
talis purpurea). Rendkívül mérges növény. Erdeinkben található.

A Myrsineae-k rendjét a kankalin képviseli. A kora tavasz első 
virágaival együtt jelenik meg a sárga kankalin (Primula officinalis). 
Réteken, legelőkön, erdőkön bőven terem.

A hangafélék (Ericineae) rendjéből elvétve található a Mecsek ma
gasabb csúcsain az áifonya (Vaccinium myrtillus).

A harangvirágnak (Campanulinae) rendjéből csak egyet említhe
tünk : a kereklevelii csengetyükét (G. rotundiflora). Virágja k ék ; száraz 
helyeken nő.

A fészkesfélék  (Compositae) rendjéből igen sok faj él nálunk. A 
kosárvirágosak (Synaatherae) családjából a pongyola pitypang  (Taraxa- 
cum leontodon), a saláta (Lactuca sativa), a hegyi kappanőr (Arnica 
montana), a lókörmü szattyu  (Tussilago farfara). E növényekről Csapó 
József „Uj füves és virágos magyar kert“ czim alatt 1792-ben megjelent 
becses müvében azt Írja, hogy „Találtatik patakok és források mentén; 
a Duna partján nemes Baranya és Tolna vármegyében bőven terem. A 
gabonával kereskedő hajós emberek zsákkal hordják Győrbe és sebes 
lábú emberekre kötik — haszonnal.“ A hasznos gyógyfű valósággal igen 
nagy mennyiségben terjedt el megyénk vizes vidékén. A hőkölő bogáncs 
(Carduus nutans) ugarokon és puszta tereken közönséges. A tüskés 
bogáncs (C. acanthoides). A napvirág, vagy napraforgó (Helianthus 
annuus) falusi kertekben s kukoriczaföldek szélén gyakori. Olajtartalmú 
magváért vetik. Az orvosi szikfű  (Anthemia nobilis, vagy matricaria 
chamomilla) legelőkön nagy mennyiségben terem. Virágát szárítva theá
nak használják. Minden gyógyszertárban kapható. Ökörszem aranyvirág  
(Chrysanthemum leucanthemum). Réteinken s hegyeinken egyaránt nyílik. 
Virágzásának ideje a nyári hónapokra esik. A városi nép „Grätchen“ 
néven ismeri. Egy idő óta igen divatos virág. Búzavirág (Centaurea 
Cyanus). A gabonavetések közt együtt díszük a pipacscsal. A legkedvel
tebb vadvirágok egyike. Az egérfarkú cziczkóró (Achillea millefolium). 
Utak, falak mellett terem. A fekete üröm (Artemisia vulgaris) igen 
közönséges növény. A kerti peremér (Calendula officinalis) kertekben te
nyészik. A k ék  kerepcsin (Aster amellus) őszszel erdeinkben és mezőin
ken virít, Á százszorszép rukercz (Bellis perennis) réteinken nyílik.
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A csomóvirágualc (Aggregatae) rendjéből a gyökönke-féléket 
(Valérianeae) említjük föl első helyen. Ide tartozik a macska-gyökönke 
(Valeriana officinalis). Virágzata buga, virágai testszinüek. A Mecsek tele 
van vele. Erdőkben, árkokban terem. Gyökere rövid, rostos; hasznos 
gyógyszer. A szerbtövis, vagy tüsökgaz (Xanthium spinosum) a hatvanas 
evekben annyira elterjedt megyénkben, hogy már nemcsak a legelők 
egyes részeit tette hozzáférhetetlenné, hanem a szántóföldeken is tért 
foglalt. A buján tenyésző goromba gyom 1839-ben tűnt föl Európában. 
Rcgcnsburgnál állapították meg először. Sziléziában, Csehországban és 
Magyarországon terjedt cl leginkább. A gyapjas állatok hozták be hoz
zánk kapaszkodó magvát, mely különösen a Duna-mellékcn kedvező talajra 
talált. A magyar kormány 1867-ben rendeletét bocsátott ki e tüsökgaz 
pusztítása végett s azóta csaknem minden évben megújítja a földművelés
ügyi miniszter e rendeletet. Ma már csak elvétve fordul elő. A tavaszi 
galambbegy (Valorianella olitoria), közönséges egérfül (Hicracium pilo- 
sella), mezei katangkóró (Oychorium intibus) száraz réteinken, mezeinken 
terem. Az utifűvek  (Plantagincae) családjából három faj van nálunk 
elterjedve: a széles útifű (Plantago major), a közép útifű (P. média) és 
a keskeny útifű (P. lanceolata). Leveleivel sebeket gyógyítanak, a levét 
pedig mézzel mellbctegek iszszák.

A sikeresek  (Protoinac) rendjéből csak egy fajt ismerünk: a farkas 
boroszlánt (Daphne mezeroum). Ivis cserje, levelei lándzsásak, ágai vonye- 
gések. Gyümölcse piros bogyó. Hegyeken, hegyi erdőkben tenyész. Bogyói 
mérgesek.

A puliánkafélék (Fagopyrinae) rendjéből fölemlítjük a puliánka 
csikszárt (Polygonium fagopyrum) és a sóska-lóromot (Rumex acotosa).

A csalánfélék (Urticinae) rendje nagy számmal van képviselve Bara
nyában. Mindenfelé található az apró csalán (Urtica ureus), a kétlalci 
csaliin (U. dioica), a foltos holt csalán (Lamium maculatum), a kender 
levelii csalán (Galeopsis tetrachit). A közönséges kender (Cannabis sativa), 
melynek voltaképoni hazája Kelet-India és Perzsia, nálunk is bőven tenyész. 
A nép ebből állítja elő fehérneműit. A kitépett kendert álló vízben áztat
ják, hogy kérgét s a benne foglalt gyantanemü anyagot eltávolítsák, mely 
rostjait összetartja. Azután tiszta vízben kimossák, megszárogatják s kiti- 
lolják, vagyis a törékeny részeket elválasztják a rostoktól. A megmaradó 
szálakat kifésülik s fonalat készítenek belőle. A fonálból pedig szövik a 
pompás erős vásznat. Magvaiból olajat szoktak kisajtolni. A fölfutó 
komló (Humulus lupulus) vadon tenyész. Frigyes íolierczeg bellyei ura
dalmában mesterségesen s nagyban termelik. A lcenyérfafélék családjá
ból (Artocarpeae) ismeretes nálunk az édes fügefa  (Ficus carica), mely 
azonban csak kertekben, erősen védett helyeken díszlik. Az eperfa (Morus) 
két fa ja : a fekete  (M. niger) és a fehér (M. alba). Az utak mentén gya
kori, de külön is tenyésztik a selyem-hernyók etetésére. Az amerikai 
boglárka (Platanus occidentalis) a ritkább fanemek közé tartozik.
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A fűz félék  (Iteoideae) rendjét a füzek  (Salicineae) és a nyárfák  
(Populaceae) gazdag családjai képviselik. A fűzféléknek Baranyában 
tizenegy, a nyárfáknak öt faját ismerjük. Ezek a következők: sárfűz (Salix 
vitellina), törékeny, vagy csőregefűz (S. fragilis), jókori tűz (S. praecox), 
szomorú fűz  (S. babylonica), hamvas fűz (S. cinerea), teknős fűz  (S. in- 
cubacea), parti tűz (S. riparia), zsályafűz (S. aurita), kecske fűz (S. caprea), 
kötő fűz (S. viminalis) és a fehér fűz (S. alba). — A rezgő nyárfa  (Populus 
tremula), szőke nyárfa. (P. canescens), ezüstös nyárfa  (P. alba), fekete  
nyárfa  (P. nigra) és a jegenye nyárfa  (P. dilatota). A Duna és Dráva 
vidékén mértföldekre terjednek ki a füzesek. Az utak szélein pedig több
százados jegenyék díszlenek.

A barkások (Amentaceao) rendjéből nevezetesek a szilfafélék (Ulina- 
ceae), a melyekből négy faj él Baranyában: a sima szilfa  (Ulmus cam
pestris), kérges szilfa  (U. suberosa), nyolez hinni szilfa  (U. effusa) és a 
fehér szilfa  (U. alba) A diófafélék (Juglandeae) családjából csak a pom
pás diófa (Juglans vegia) honos nálunk. A kupakosok (Cupulifereae) csa
ládjából a következőket soroljuk föl : a bükkfát (Fagus sylvatica), fehér 
gyertyánfát (Carpynus betulus), a szelíd gesztenyefát (C. vulgaris), mely 
nálunk a Mecsek keleti felében, különösen Pécs-bányatelep fölött s Pécs- 
várad és Várkony vidékén tenyész.

A tö lgyek  közül ismeretes a csertölgy (Quercus cerris), a kocsá
nyos tölgy (Qu. pedunculata), a kocsánytalan tölgy (Qu. scssiliflora). A 
mogyoró fa (Corylus) két faja él nálunk: a közönsége s mogyorófa (C. avel
lana) és a csöves mogyoró (C. tubulosa). Egyes helyeken előfordid a nyír félék  
(Betulaceae) családjából a fehér (B. alba), a szőke (B. pubescens), fürtös (B. 
ovata) és a törpe nyírfa  (B. nana); a közönséges egerfa (Almus glutinosa).

A tobzosak (Coniferae) rendjéből a tenyésző tiszafa (Taxus boccata) 
él nálunk. A gyalogfenyőboróka (Juniperus communis), a napkeleti tujafa 
(Thuja occidentalis). A fenyőfélék  (Pineae) közül: az erdei fenyő  (Pynus 
sylvestris), jegenye-fenyő  (P. abies), a vörös fenyő  (P. larix) és a luez 
fenyő  (P. picea). Mind e fenyőfajok csak szórványosan fordulnak elő 
Baranyában. A Mecsek-hegység egyes helyein igen szépen díszlenek. 
Kertekben, parkokban, mint díszfát tenyésztik.

A .gégevirágualc (Aristolochiae) közül a legismertebb s legelter
jedtebb faj nálunk a farkasalma, vagy gégevirág  (Aristolochia glematitis). 
Májusban kezd virágzani s nyílik júliusig. A szőllőhegyekben és erdősé
geinkben buján tenyész. Zöld leveleivel genyes sebeket gyógyítanak.

A bozontkafélék (Ceratophileae) közül csak egy fajt ismerünk, ez a 
szarvas locsagaz, vizigesztenye, vagy a mint Baranyában nevezik, 
súlyom  (Ceratophyllum demersum). A kopácsi és bellyei rétség vizeiben, 
valamint a drávamenti tavakban igen bőven tenyész. Három tővisü gyü
mölcsét főzve meg szokták enni.

A kosborfélék (Orchideáé) rendjéből ismeretes a füles kosbor (Or
chis marcula), a foltos- (O. maculata), a halvány- (O. palleus), a vitézkosbor 
(0. militaris), mocsári- (0. palustris) és a széles levelű kosbor (0. latifolia).



B
ük

k-
er

dö
 a

 M
ec

se
ke

n



76 BARANYA FLÓRÁJA.

A kardlevelüek  (Ensateae) rendjének nősziromfólék (Irideae) család
jához tartozik a sásnőszirom, vagy vízi liliom (Iris pseudacorus) és a 
mezei nőszirom (I. sibirica). A nárczisok (Amaryl 1 ideae) családjából a 
legismertebb faj nálunk a kikeleti hóvirág (Galantlms nivalis). A tavasz 
első hírnöke. És a tavaszi tőzike (Leucojum verum). A fehér és a sárga 
nárczis csak kertekben fordul elő.

A liliomfélék (Liliaceae) rendjéből erdeinkben és kertjeinkben gya
kori a májusi gyöngyvirág  (Convalloria majalis), a gyűrűs gyöngyvirág  
(Polygonatum majanthemum). A pompás tulipán (Tulipa gesneriana). 
Kertjeinkben számos faja található. Az erdei tulipán (T. sylvestris) a 
Mecseken, különösen a Szent-Jakab-hegy vidékén közönséges. A két 
levelii csilla (Scilla bifolia). A fehér liliom (Lilium candidum) kertekben 
él. A turbános liliom (L. martogan) szintén gyakori. A koronás hatkotu 
(Trillaria imperialis) Perzsiából került hozzánk; kertjeinkben található. 
A kígyó hagyma (Allium ursinum) az erdőkben, sövényekben bőven 
tenyész. A foghagymát (A. sativum), vöröshagymát (A. cepa) a vármegye 
egész területén termelik; de legnagyobb mennyiségben a letelepedett bol
gár kertészek hozzák piaczunkra.

A kontyvirágualc (Aroideae) közül említésre méltó a közönséges 
gyékény  (Typha latifolia), mely álló vizekben tenyész.

A mocsáriak (Helobiae) igen nagy számmal találhatók Baranya viz- 
vidékén. Legismeretesebb a virágos káka  (Botomus umbellatus), a vízi 
hidőr (Alisma platago) és a békatutaj (Potamogeton natans).

A szittyókfélék  (Juncinae) közül zsombékos berkeinkben csak egy 
fajt ismerünk : a fakó szittyót (Jancus glaucus).

A polyvások  (Glumaceae) rendjéből fölemlítjük a tavi kákát (Scir
pus lacustris). A homok-sást (Carex arenaria). A pázsitfélék  (Gramineae) 
családjából a tengeri máiét (Zca mays), melyet a vármegye egész terü
letén nagyban termelnek. A köles muhart (Panicum miliaceum). A mezei 
ecsetpázsitot (Alopecurus pratensis). A macskafarku perjét (Phleum 
pratense). A fedő nádat (Arundo phragamitis), mely a Duna és a Dráva 
árterületein mértföldekre terjed. A czirok (Holcus sorghum.) Kukoricza 
földek szélén gyakori. Seprőt kötnek belőle. Az abrak zab (Avena sativa). 
Nagyban tenyésztett gazdasági termény. A sovány perje (Poe triviális) 
és nyári perje  (P. annua) takarmányul szolgál. A csomós eb-ír (Dactylis 
glomerata). A juh-csenkesz (Festuca ovina). A búza (Triticum), továbbá a 
rozs (Secale) és az árpa (Hordeum) mindenfelé nagyban tenyésztett gazda
sági termény. A legszebb minőségű gabonát Baranya sík földjein, legki
vált az Ormányságban termelik.

A czikkesek  (Gonioeaulae) rendjéből csak egy családot ismerünk 
Baranyában, a zsurlóféléket (Equisetaceae). E családnak két faja él ná
lunk : a mezei zsurló (E. arvense) és a kannamosó zsurló (E. hyemale).

A liarasztok (Filicineae) közül a legszebb az erdei mézpajzs, vagy 
páfrány  (Felix mas), mely a Mecsek-hegység árnyas és nedvesebb helyein 
tenyész. Pár év óta cserepekben is tartják, de hamar elpusztul,
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A mohok, csőszáru vizáij félék, moszatok több faja ismeretes.
A gombák (Funginae) nagy mennyiségben fordulnak elő. A leg

ismeretesebbek : a méhszéditő pöfeteg  (Lycopordon bovista). A kucsmás 
szömöre (Morchella esculenta). A nyul-, tojás- vagy sárga gomba (Cla
varia flava). A szürke hasú tinoru, vagy tapló (Polyporus fomentarius). 
A megehető tinoru, vagy géva (Boletus edulis). A vargánya  (Cantha- 
rellus cibarius). Az ehető galócza, vagy csiperke (Agaricus campestris). 
A légyölő galócza (A. muscarius). Igen mérges. A császárgomba (Ama- 
nita caesarea). A szarvas gomba (Tuber cibarium). A szegfű, vagy szeg
gomba (Agaricus esculentus).



Baranya faunája.

rég letűnt korban, a mikor még Baranya földjét rengeteg 
őserdők borították s a Duna és Dráva vizöntései óriási 
kiterjedésű s állandó mocsarakat képeztek, a patakok s 
apróbb vizek áradásai elöntve a réteket, mindenfelé 
nádas berkeket alkottak; a mikor még a kultúra nem 

foglalt el minden területet: bizonyára hasonlíthatatlanul nagyobb volt 
megyénk vadállománya, mint ma, a mikor a rengetegeket nagy részben 
kiirtották, az áradások ellen védgá.takat emeltek, a belvizeket s árterüle
teket lecsapolták s mindenütt a föld műveléséhez, kihasználásához fogtak, 
a Duna ágai közt s a Duna és a Dráva szögelésénél elterülő ősmocsarak 
kivételével alig hagyva érintetlenül egy talpalatnyi tért.

Megyénk faunájának, különösen a vadászatra alkalmas állatfajainak 
fogyatkozására nagy hatással volt a vadászok tevékenysége. A szarvas, 
dámvad, őz, mely valamikor a megye minden részében nagy számmal élt, 
manapság már csak az uradalmi vadasokban, védett helyeken tenyész. 
Oz egyébütt is található; igy a Mecsek erdőségeiben szerteszét, de nem 
valami bőven. A dámvad, úgy szólván, teljesen kipusztult. Néha a tolna
megyei vadasokból téved le hozzánk egy-egy család. A nyúl nagyon 
megfogyott. Sehol nincsen védett helye. A vadsertés, mint kóborló vad 
fordul meg nálunk. Vannak évek, a mikor a Mecsekben él, szaporodik 
s viszont vannak hosszabb időközök, a mikor nyomát se látjuk. A dúva- 
daknak és kártékony állatoknak* is hadat üzent az ember. Napjainkban 
már ezek is gyéren fordulnak elő.

A madárélet legfejlettebb, legteljesebb. Erdeink, ligeteink, berkeink 
tele vannak szárnyasokkal. Állandó tartózkodású madarunk nem sok van ; 
de annál több tavaszkor s egész nyáron át és az ősz elején a költöző és 
vándorló madarak serege. Legnépesebb az éneklők rendje s a vizi-mada- 
rak, a gázlók és úszók családja. Tavaszszal, a mint az erdők, ligetek 
lomboznak, a madarak vidám énekétől hangos az erdő. A nádasok, ber
kek és tavak telestele vannak vizi szárnyasokkal. A mohácsi szigetet, a
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kopácsi rétséget a vizi madarak ezrei és ezrei lepik el. Nagy részük to
vább száll; de jelentékeny rész marad itt s behúzódva a füzesekbe, 
nádasokba, zsombékos helyekre, fészket rak és költ.

A megye vizeiben élő halállomány is igen gazdag. De már ez is 
sokat veszített bőségéből. A folyók szabályozása, a gőzhajózás a Dunán, 
Dráván, a belvizek levezetése, az árterületek kiszárítása s a fokozott erő
vel űzött halászat sokat ártott a haltenyészetnek.

A mennyire sikerült eddig a Baranyában élő állatfajokat megálla
pítani, fölsoroljuk, ismertetjük valamennyit.

Az emlősök (Mamalia) közül ismeretes a kéz-szárnyuak  (Chiroptera) 
rendjének denevérek (Vespertiliones) családjából a nagyfülü denevér 
(Plccotus auritus). A z  egész megyében előfordul; de sehol se gyakori. 
A közönséges denevér (Vespertilio murinus). Tornyokban él. A vizi dene
vér (V. Daubeutoni). Nádasok közelében szokott tanyázni; odvas fákban 
lakik. A mohácsi szigeten van elég. A törpe denevér (Vesperugo púpist- 
rellus). Szórványosan fordul elő ; nem épen közönséges. Az esti denevér 
(V. noctula). A megyénkben élő denevérek közt a legnagyobb. Tornyok
ban, padlásokon s odvas fákban lakik. A lapos orrú denevér (Rhino-' 
lophus hypposideros). Igen ritka.

A ragadozók, vagy húsevők (Carnivora) rendjéhez tartoznak a 
rovarevők (Insectivora). Baranyában előforduló fajok: a közönséges
sün (Erinaceus europeus). Szérüs kertek közelében, sűrű sövények közt 
él, fagyökerek mögé vonja magát. Főeledele rovar, rovarbáb, de ege
rekre s apró madarakra is vadászik s megeszi a gyümölcsöt is. Erdei czicz- 
kány (Sorex vulgaris). Az erdőkben mindenütt található. Házi cziczlcány 
(Crocidura aranea). Olyan alakú mint a házi egér; a feje nyúlt. A ker
tekben gyakori. Vizi cziczkány  (Crossopus fodiens). Malomárkokban igen 
közönséges. Eledele nadály, apró hal, rovarbáb. Közönséges vakond 
(Talpa europea). Réteken, legelőkön és kertekben a föld alatt él. Baranyá
ban'igen elszaporodott. Hasznos állat. A közönséges borz (Meles taxus) 
erdők szélén, bozótos sűrűkben szeret tanyázni. Mély földalati üregben él. 
Kcdvencz eledele a kukoricza; de megeszi a fiatal nyulat is, ha szerét 
ejtheti. A m enyétek  közül honos nálunk négy fa j: a nemes nyesi (Mus
téba martes), melynek finom bundája gesztenye-barna s igen keresett. 
Fa-odukban él. Nehéz kézre keríteni, mert csak éjszaka hagyja el odúját 
s rendkívül óvatos állat. A kőnyest (M. foina) a Mecsek-hogység erdei
ben szintén előfordul s valamivel gyakoribb a nemes nyestnél. A bara
nyai polgárok vascsapdával fogdossák s bőrét a szűcsök 3 írtjával szokták 
megvenni. A görény-menyét (M. putorius). Puszták és falvak közelében 
tanyázik. Mesgyékben, elhagyott pinezékben és padlásokon húzza meg 
magát s éjjel fölkeresi a tyúkólakat és nagy pusztítást visz véghez. A 
mennyire lehet, irtják. A m enyétke  (M. vulgaris) bokros legelőkön, sövé
nyekben gyakori. Lukban él. Egerekre s apró madarakra portyázik. Igen 
vérengző kis állat. Ritkaságként jelentkezik a hölgym enyét (M. ermi- 
nea). Állítólag a mánfai erdőben lőttek. Van Baranyában vidra is (Lutra
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vulgaris). A Dráva vidékén gyakori. A tavaszi vizáradásokkor elkóborol 
egész Pécsig. A megyeri-malomtól nyugatra fekvő berekben már több 
Ízben lőttek vidrát. A Karasiczában évekkel ezelőtt sok volt. Hallal é l; 
rákot, békát csak szükségből eszik. A ku tyá k  (Canina) családjából a 
házi ku tya  (Canis familiaris) s ennek csaknem minden faja föltalálható 
megyénkben. Az ebadó megfogyasztotta ugyan a számukat, de azért van 
elég. A róka (Canis vulpes) a megye egész területén otthonos. Erdőkben, 
sűrűkben és nádasokban, mindenütt jól érzi magát. Igen kártékony á lla t; 
pusztítja a hasznos vadat. Tőrrel, méreggel, fegyverrel ölik, még se veszik 
ki a faja. A macskák (Felina) családjából ismeretes a vad-macska 
(Felis catus) és a házi macska (F. domestica). A vadmacska valamikor

A vadmacska.

a Mecsekben nem tartozott a ritkaságok közé ; most azonban csak elvétve 
fordul elő. A bellyei uradalom vadon erdőségeiben gyakran mutatkozik. 
Frigyes főherczeg nem engedi kiirtatni. Nem akarja, hogy kiveszszék a faja. 
Egyet-kettőt azért minden évben lőnek. A szebb példányokat kitömik. A 
bellyei kastélyban gyönyörű praeparatumok vannak.

Az őrlők (Glires) rendjéből a következő fajok élnek nálunk: a par
lagi evet, vagy mókus (Sciurus vulgaris). Öreg erdőkben ezelőtt gyakori 
volt; most már ritkábban fordul elő. Az erdei pele, vagy bükkfa-pele 
(Myoxus glis). Ez sokkal közönségesebb. Bükkerdőkben gyakran található. 
A mogyoró pele (M. avellanarius). Némely esztendőben el-elszaporodik, 
viszont vannak évek, hogy alig mutatkozik. így vagyunk az egerekkel is,
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melyeknek négy faját ismerjük: a házi egeret (Mus musculus), fekete  
egeret (M. agrarius), erdei egeret (M. sylvaticus) és a törpe egeret 
(M. minutus). A patkány két faja él nálunk: a házi patkány  (Mus rattus) 
és a vándor patkány  (M. decumanus). A gabona-földeken, kukoriczások- 
ban található a közönséges hörcsög (Cricetus frumentarius) és az ürge 
(Arctomys citillus). Leginkább a sík földet kedvelik. Némely évben nagyon 
elszaporodnak s rengeteg kárt okoznak. Az ürge húsát megeszik. Julius 
és augusztus hónapokban szokták vízzel kiönteni s elfogdosni; ilyenkor 
legizletesebb a húsa. A poczok közül kettőt említhetünk fö l: a vízi pocz-ot 
(Arvicola amphibius) és a mezei pocz-ot, vagy güzüt (A. arvalis). A nyu- 
laknak csak egy faja él Baranyában: a közönséges nyúl (Lepus timidus). 
A vármegye egész területén található. A vadász-törvény korlátain belül — 
kíméletlenül lövik. A téli hajtóvadászatok alkalmával, némely község 
határában egy-egy napon 60—80 darabot lelőnek. Maholnap már alig 
lesz, ha véget nem vetnek a nagy mészárlásnak. Az elmúlt szigorú telek, 
óriási havazások is erősen megtizedelték a baranyai nyulállományt; mind
azonáltal évről-évre folytonosan vadászszák. Szaporulatról szó se lehet. 
Egy-két évig teljesen be kellene szüntetni a nyulászást, akkor talán föl
lendülne az állomány.

A patás emlősök (Ungulata) közül legelterjedtebb faj a közönséges 
sertés (Sus scrofa), melynek tenyésztésével nagyban foglalkoznak Bara
nyában, különösen alsó Baranyában, hol maga a köznép is űzi a sertés
kereskedést. A Mecsek sürü, bokros, vadon erdeiben kisebb-nagyobb tál
kákban föl szokott tűnni a vaddisznó (Sus scrota), melyre minden évben 
rendeznek hajtóvadászatot. Néha erős télviz idején a mohácsi szigetbe is 
elvetődik egy-egy falka. Mánfa vidékén, M agyar-Fgregy körül legszíve
sebben tanyáznak s a vaszari erdőségben is meg szoktak fordulni.

Az egypatások (Solidungula) családját a ló (Equus caballus) és a 
szamár (E. asinus) képviseli.

A kérődzők (Rununantia) rendjéhez tartozik a nemes szarvas (Cer
vus elaphus), mely Baranyában a legnagyobb mennyiségben Frigyes 
főherczeg duna-melléki erdeiben található. Ez vármegyénk erdeinek leg
szebb és legnagyobb vadja. Schaumburg Lippe herczeg dárdai, Monte- 
nuovo herczeg német-bólyi és Draskovich Iván gróf sellyei erdeiben 
is szép számmal vannak szarvasok. E nemes vadak fejedelmi vendégeket 
is vonzottak Baranyába. 1878-ban boldogult trónörökösünk, Rezső vadá
szott rájuk. 1893-ik év őszén II. Vilmos német császár, Albert szász 
király és Lipót bajor uralkodó herczeg vadásztak a bellyei uradalomhoz 
tartozó erdőségekben, Frigyes főherczeg, az uradalom jelenlegi birtoko
sának kalauzolása mellett. Egy kissé megkéstek a szarvas-bőgésről; de 
a vadászat eredménye mégis kielégítő volt. Pár napi vadászat alatt gaz
dag zsákmányra tettek szert. A mi igen könnyen érthető, ha tekintetbe 
vesszük, hogy az uradalom erdőségeiben téli napokon 200 darab szarvast 
is meg lehet olvasni egy-egy falkában; szebbnél szebb példányokat. A 
fejedelmi vendégek gyenge szarvasra lövést se tettek. A legszebbeket
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válogatták ki. Az uradalmi kastélyokban őrzött agancs-gyűjteményeket 
érdemes megtekinteni. Schaumburg Lippe herczeg a dárdai uradalmához 
tartozó erdőségben 1885-ik év szeptember havának 14-én remek példányt 
ejtett el. E nemes szarvas agancsa 24 ágú, a súlya 11 kiló. A jobb ág 
hosszúsága 108 cm., a bal 115 s a két ág közötti távolság 125 cm. A 
herczeg lefényképeztette a ritka szépségű agancsot. E fénykép nyomán

készült az itt bemutatott kép. A nemes szarvason kivül gyakori erdeink- 
ben az őz (Cervus capreolus). Ez már a Mecseken is el van terjedve. 
A dámvad (Dama vulgaris) csak eltévedve kerül a Mecsek északi részébe. 
Az üres szarvuak közül fölemlitjük a közönséges kecskét (Capra hircus), 
a szelíd juhot (Ovis aries), melynek több faját tenyésztik Baranyában, de 
nem valami nagy sikerrel. Végül a közönséges ökröt (Bos taurus). Ennek
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két faja ismeretes nálunk, mint házi á lla t: a magyar fehér és a svajczi 
tarka, vagy vörös ökör. Előbbit alsó Baranyában, leginkább a Dráva 
mentén tenyésztik; utóbbit a megye hegyes vidékein.

Áttérve a madarakra (Aves) az orvmadarakkal, a bagolyfélékkel 
(Strigidae) kezdjük ismertetésünket. Baranyában a következő fajok isme
retesek : a gyöngybagoly, vagy lángbagoly (Strix flammea). Romokban 
és tornyokban fészkel. Erdei bagoly (Strix aluco). Igen közönséges. Az 
erdőkben fára rakja fészkét. Erdei füles bagoly (Otus vulgaris). Nádi 
füles bagoly (Otus brachiotus). Északi madár, nálunk csak őszszel és télen 
található. Nagy füles bagoly, vagy uhu (Bubo maximus). Frigyes főher- 
czeg bellyei kastélyában van egy pár kitömött példány. Ezeket az ura
dalom erdeiben lőtték. Nálunk igen ritka. Kis füles k u v ik  (Ephialtes 
Scops). Hóbagoly (Nictea scandica). Baranyába csak mint ritka vendég 
látogat el. Kuvik, vagy halálmadár (Athene noctua). Erről a madárról 
az általánosan elterjedt babonás hiedelmet a baranyai nép is tartja. 
Törpe ku v ik  (Glaucidium passerinum). Szórványosan fordul elő.

Sólyomfélék  (Falconideae). Kis-sólyom (Falco regulus). Csak télen 
látható nálunk. Feldegg-sólyom (F. Feldoggi). A Duna és Dráva mentén 
az erdőkben él. Télen lehuzódik délre. Vándor sólyom (F. peregrinus). 
Télre jön hozzánk. A legközönségesebb a hosszú szárnyú sólyom (F. sub- 
buteo) és a torony-vércse (F. tinnunculus). A sárga körmü vércse (Tin
nunculus cenchris) már ritkább. Gyakori a fehér réti héja (Strigiceps 
cyaneus), a fakó réti héja  (Strigiceps pallidus) és a vörlienyes réti héja 
(Circus rufus). A közönséges karva ly  (Falco nisus) az egész megyében 
el van terjedve. Ismerik mindenütt. Ugyanilyen közönséges orvmadár az 
astur palumbarius. A vörös kánya  (Milvus regalis) előfordul ugyan, de 
ritkán. Az egerésző ölyv  (Buteo vulgaris) igen közönséges. A parlagi sas 
(Aquilia imperialis) Baranyában csakis a Duna mellett levő erdőkben 
található. A kigyász sas (A. chrisaetus). A ritkább jelenségek közé tar
tozik. Fő ismertető je le i: vaskos, bagolyszerü feje, nagy, világos sárga 
szeme, hófehér melle, barna háta, hosszú, erős kék szinü lába, mely 
azt a hatást teszi, mintha kigyóbőrrel volna bevonva. Hosszú, széles 
szárnya van és közepes széles farka. Ismeretes még a halász-sas (Pandion 
haliaetos), mely költ is nálunk. A Duna melletti erdőségek mélyén él. 
A fakó keselyű  (Vultur fulvus) legfölebb úgy téved hozzánk. Rendes 
otthona nincs nálunk. A réti sas (Halaetus albicillus) a Duna és a Dráva 
szögleteiben elterjedő erdőségekben él és fészkel. Rezső, boldogult trón
örökösünk, Brehm  Alfréd hirneves német természettudóssal 1878-ban 
vadászott a Baranyában fészkelő réti sasokra s igen szép példányokat 
ejtett zsákmányul a keslcendi erdőben. A bellyei kastély múzeumában 
gyönyörű példányok láthatók kitömve.

Brehm, a mi réti sasunkról, igen érdekesen irt „Az északi sarktól 
az egyenlítőig“ czim alatt megjelent munkájában. A találó jellemzést a 
következőkben adjuk: „Ezt a vakmerő, erős, bár nemtelen ragadozó 
madarat ismertem én régtől fogva, mert Norvégiában s Lapplandban, vala-
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mint Egyiptomban is sokat láttam ; de a fészkén ülve még nem figyel
tem meg; azért örültem úgy ennek az alkalomnak. A réti sas legszíveseb
ben tanyáz a tengerparton; különben nagyobb folyamok, tavak partján 
telepedik meg, a melyekben sok a hal. Ha a tél kiűzi tanyájából, délebbre 
húzódik; de csak annyira, hogy a nagy hidegben életét tengethesse. 
Magyarországon leggyakoribb valamennyi ragadozó közt; el se megy 
télire s csupán fiatalabb korában indul egy-egy nagyobb vándorlásra, 
mintegy szerencsét próbálni. Ennélfogva a mi vadászterületünkön csakis 
vén, teljesen megszinesedett, azaz felnőtt, kifejlett réti sasokat lá tn i; 
holott őszszel, meg télen a nem rég kirepített fiókokon kívül még kóbor 
réti sasok is járják a Duna partja mentét. Míg a viz be nem áll, könnyű 
szerrel megélhetnek, mert a vízből szinte még ügyesebben meg tudják 
a prédát szerezni, mint szárazon; addig keringnek a viz fölött, míg meg 
nem látnak valami halat; azzal mint a nyíl lecsapnak rá, utána buknak 
a viz alá, el is tűnnek alatta, de mihamar újra szárnyra kelnek; zsák
mányukat, melynek pikkelyébe vágták karmukat, valami csendes helyre 
viszik és ott nagy kényelmesen elköltik. Minthogy pedig rablásaikért 
Magyarországon nem üldözik őket úgy, mint Németországban, s általában 
igen elnézők irántuk: sokszor ellátogatnak a halászkunyhókhoz is és ott 
addig-addig lebzselnek, míg a halász-ember egy-egy állott halat oda nem 
hajt nekik, vagy egyéb hulladék nem akad számukra. Valamint a halász, 
úgy a magyar, szerb, slavon paraszt is gondoskodik róluk, amennyiben 
az esett állatot nem szokta elásni, hanem kihajítja a mezőre, s a réti 
sasra, keselyűre, vagy a kutyára, farkasra bízza a dög eltakarítását. Ha 
a Duna jege rendes prédájától elzárja s véletlenül dögöt se talál, azért 
a réti sas mégse kénytelen koplalni; mert a nemesebb és merészebb kő- 
száli sashoz hasonlóan, ő is vadászik minden vadra, melylyel csak meg 
tud birkózni. Leveri a nyulat, rókát, patkányt, sü n t; a vadlibát s a vöcsö
köt; a szoptató anyafókától elrabolja szopó fiát; vad, ádáz rablási vágyá
ban odáig "megy, hogy karmát még a delfinek s a tokok hátába is bele
vágja; de ilyenkor keservesen lakói; mert azok őt lehúzzák a mélységbe 
s nem bírván körmét hátulról kiszabadítani, odafúl. Még az emberbe is 
belékap. Ilyen módon szükséget soha sem lát s hacsak nem rendszeresen 
veszik üldözőbe, irigylésre méltó életet él.

Költés idejéig békén él a réti sas a maga fajtájabeliekkel; olyan
kor azonban benne is feltámad, persze többnyire a féltékenység szította 
bosszúvágy, a harczias gerjedelem. Párjáért és fészkéért elkeseredett 
küzdelmet vív versenytársaival. A réti sas-házaspár házassága ugyan 
holtig szokott ta rtan i; de csak akkor, ha a férj feleségét himtársai udvar
lásaitól meg tudja őrizni, fészkét pedig megtartani. A férfikort ért, ere
jének teljességében levő himsas szemet vet a másik him párjára és 
fészkére, és jaj neki, ha legyőzetik! A törvényes férj tehát élet-halálra 
harczol minden tolakodó ellen, a ki hitvesi és családi boldogságára tör. 
A harcz fent kezdődik a felhők közt és sokszor csak lent a földön ér 
véget, Csőrével, karmával vág neki egyik a másiknak, míg valamelyiknek
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sikerül a másikat megragadni; csakhogy nyomban amannak a karmát 
érzi a saját testében. Egyetlen tollgomolyagként buknak olyankor együtt 
a mélységbe, hol bele a vízbe, hol a szárazra; körmüket kihúzzák egy
másból, de csak egy pillanatra, a mig uj tusára szedik össze erejüket.

Ha a földön folyik tovább a tusa, a nemes küzdők úgy viaskodnak 
egymással, mint egy pár mérges kakas, s a csatatért, valamint a küzde
lem komoly voltát is, kitépett, vérbe keveredett tollak jelzik. A tojó e 
közben a küzdők feje fölött kering, vagy valami magas kőszálról, fatető
ről nézi a viadalt látszólag egykedvűen; de a győztest mindig dédelgetve 
fogadja, ha a csata végével hozzá száll, akár hites férje, akár a gálád 
csábitó lett légyen azzá. Jaj amannak, ha a harczi szerencse a csábitónak 
kedvezett! A sas-tojó szemében csak az erőst illeti a koszorú.

Az ilynemű dicsőségesen visszavert támadások és tusák után, mik
től egy him sincs megkímélve s mik Magyarországon alkalmasint éven
ként meg szoktak köztük ujulni, a sas-pár régi fészkét felkeresi, s már 
februáriusban hozzáfog kitatarozásához. A hozzávalót együttesen szedege
tik fel a földről, vagy ki a vizből, vagy le is tördelik a fákról és karmuk 
közt sokszor messziről hordják a fészekbe, hol olyan mesterségesen be
építik vele a réseket, a mint egy réti sas-ácstól csak kitelhetik.

Minthogy a fészket évről-évre feljebb rakják, idővel nagyra nő, úgy, 
hogy már arról is megismerni korát, valaminthogy a fészek koráról a 
sasházasság tartamára is lehet következtetni; mert mennél régibb a fészek, 
annál régebben él együtt a házaspár. A fészek nincs mindig a fatetőben; 
de mindenesetre jó magasan ; a fa törzséhez hol közelebb, hol távolabb, 
de mindig erős ágra rakják, a mely a súlyos s egyre súlyosodó fészket 
meg is bírja. A fészeknek úgy alja, mint teteje gallyakból vagy gyenge 
ágakból épül, a mik szélesen vannak egymás fölé és össze-vissza rakva 
s a hatalmasok közelébe merészen és bizton tolakodó igen sok veréb
párnak alkalmatos búvóhelyül, fészkeik számára pedig jó üregül szolgál.

Február végén, vagy márczius elején tojja a nőstény a lapos fészekbe 
két, legfeljebb három tojását és buzgón nekiül a költésnek. A him a 
botlással elfoglalt tojót eledellel ellátja; prédát keresvén, eltávozik, de 
még ilyenkor sem megy szívesen messzire; s ha párjáról s önmagáról 
gondoskodott, hűséges és gondos őrként a fészek közelében ráül egy 
nagy fára, a mely azontúl nemcsak őrhelye, hanem pihenő tanyája, éjjeli 
szállása is neki. Mintegy négy heti botlás után kikelnek a kis fiókák, a 
mik eleinte valami fehér gyapotgomolyhoz hasonlítanak, mikből egy-egy 
fekete csőr, egy-egy pár sötét szem, s máris éles karmú egy-egy pár láb 
kandikál, avagy nyúlik k i ; de azért igen takaros kis jószágok s már 
ilyen piczi korukban is nagyon öntudatosak. Már ezután van mit dolgozni 
apjoknak, anyjoknak. Felváltva járnak prédát keresni, felváltva őrzik fiai
kat; de gondozni mégis csak az anyjok gondozza őket. Apjok is hűsé
gesen megteszi ugyan a magáét nevelésök érdekében; de egyedül anyjok 
tudja őket úgyszólván dajkálni. Ha piczi korukban megfosztanák őket 
tőle : csak úgy elpusztulnának, mint az emlősök fiai, ha árvaságra jutnak.
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Az anya-sas fiait a maga testével óvja esőtől, fagytól; saját begyéből ad 
nekik megmelegitett, megpuhitott, félig megemésztett eledelt. Ilyen daj- 
káláshoz az apa-sas nem é r t ; de azért, ha a kis sasok már nagyobbacs
kák, mikor anyjukat elvesztik, olyankor habozás nélkül magára vállalja 
felnevelésök gondját és fel is neveli őket, sokszor a legnagyobb önfelál-

Sasfészek a keskendi erdőben.

dozássai. A sasfiak hamar nőnek. Három hetes korukban testük már 
megtollasodik; május vége felé már anyányiak és kirepülnek. Elhagyják 
immár szülőfészköket és szülőik vezetése mellett kezdenek mesterségökre 
készülni.

Futólagos részletekben ime a réti sas életének képe. Tizenkilencz 
fészket leltünk, a melyek közül egy se volt üres, és változó Szerencsé-
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vei vadásztunk lakóikra. Néha gyalog, néha kis ladikon, néha ugrálva s 
gázolva, néha csúszva, lopózva próbáltuk a fészkeket hordozó fákat meg
közelíteni ; órákig kuncsorogtunk alattuk megfeszített figyelemmel, vára
kozással teljesen, hevenyészett leveles színek alatt és feszült figyelemmel 
lestük a sasokat, a mint felriasztva keringtek a magasban, nem is akarva 
fészkűkre visszatérni; de azért csak megtértek és feltétlenül kezünk közé 
jutottak. Egyik megfigyelés követte a másikat s igy e sasvadászatok 
minyájunkra nézve a legnagyobb élvezetté lettek.“

Az éneklők, vagy verébformák (Passeriformes) rendje. Fogas- 
csőrüek (Dentirostrae). Őrgébics, vagy bábaszarka (Lanius excubitor). 
Kis gébics (L. minor). Tövisszúró gébics (L. coelurio). Mind a három 
gyakori. Erdők szélén, legelőkön, utak mentén találkozunk velük leginkább.

Árcsőrüek (Subulirostres). Fekete rigó (Turdus merula). Erdeinkben 
nagy számmal él. A Mecsek bokros völgyei tele vannak vele. Az éneklő 
vagy szürke rigó (T. musicus). Fiatal, csalitos erdőkben kellemes, lágy 
énekét gyakran hallhatjuk. A fenyő rigó (T. pilaris) csak kemény, zor
don, havas telekben látogat el hozzánk s nagy csapatokban keresi föl a 
gyalogfenyővel borított hegyeket, dombokat. Leggyakoribb Nádasd vidé
kén. A nádasdi németek lószőr-hurokkal, meg enyves vesszővel fogdossák. 
Százával hozzák be hetenként Pécsre. A léprigó (T. viscivorus) nem 
ritka. Tavaszszal jön s télen délre vonul. Az erdőségeket lakja. A kőrigó 
(T. saxatilis) csakis a Mecsek és a siklósi hegyek sziklás helyein lát
ható. Nem épen mondható közönséges madárnak. A sárga rigó, vagy 
aranybegy (Oriolus galbula). Leginkább Baranya déli részén található. 
A harkányi parkban igen sok van. Szereti a szedreseket és a füzeseket. 
Gyümölcsös kertekben, szilvásokban is gyakori. Csak a nyarat tölti nálunk.

Zonérek (Silviideae). Közönséges k irá lyka  (Regulus cristatus). 
(Jszszel szokott hozzánk jönni. A tűz fejű királyka  (R. ignicapillus). Az 
előbbinél ritkább. Ökörszem (Troglodites parvulus). Télen található Bara
nyában ; kertekben és bokros helyeken él. Az erdei poszáta (Phyllopneuste 
sibilatrix), a kerti poszáta (Ph. hortensis), a szürke poszáta (Ph. cinerea), 
a barátka (Ph. atricapilla) lombos erdeinkben, kertjeinkben mind közön
ségesek. A nádi poszáta (Acrocephalus aquaticus) nádasokban igen gya
kori. A kerti csalogány (Ruticilla phoenicusa), a közönséges fülemile 
(Luscinia philomela) és a fekete fülemile (L. major) minden tavaszszal 
fölkeresik megyénk erdős, csalitos vidékét. Ismeretes nálunk még a vörös 
begy (L. rubecula), a hantmadár (Saxcola oenanthe), a barna-begy 
(Partinicola rubetra) és a fekete begy (P. rubicola).

Légykapók  (Muscicapideae). Szürke legyész (Muscicapa grisola), 
vörösbegyü legyész (M. parva), gyászos legyész (M. atricapilla) és a 
vörös legyész (M. collaris).

Czinegefélék (Parideae). Barkós czinege (Panurus biarmicus). Náda
sokban él. Függő czinke (Parus pendulinus). A Duna és a Dráva vidé
kén gyakori. Fehérfejü molnár czinege (P. caudatus). Erdei madár. Szén-
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czinege (P. major). K ék czinege (P. coeruleus). Gyászos czinege (P. 
lugubris). Barát-czinege (P. palustris).

A seregélyeknek  (Sturnideae) csak egy faja cl nálunk, a közön
séges seregély (Sturnus vulgaris). Ezerekre menő nagy csapatokban baran
golta be a vidéket, a mikor meg gazdagon termő szőllőhcgyeink voltak; 
most azonban csak szórványosan, kis csapatokban található.

Sármányfélék (Emberiza). Czitrom-sármány (E. citrinella), kerti 
sármány (E. hortulana), szürke sármány (E. miliaria), vastagcsőrii nádi
sármány (E. palustris).

Pintyek  (Fringilla). Házi veréb (F. domestica), mezei veréb (F. 
montanus), csíz (F. spinus), tengelicz (F. carduelis), közönséges lenike 
(F. linaria), zöldike (F. chloris), kenderike  (F. cannabina), erdei p in ty  
(F. coelebs), hegyi p in ty  (F. montifringilla). A csíznek, lenikének és 
hegyi pintynek hazája a magas észak; csak télen húzódnak le hoz
zánk. Magtörő p in ty  (Coccothraustes vulgaris). Süvöltő pirók  (Loxia 
pirhula). Utóbbi szintén csak télen található Baranyában.

Pacsirták (Alauda). Mezei pacsirta (A. arvensis), pipiske, vagy 
búbos pacsirta (A. cristata).

Fakuszfélélc (Certhiideae). Kurta kalapács, baranyai néven szutyoga 
(Sitta caesia). Fakúszó (Certhia familiaris). Alpesi sziklakúszó  (Tichodroma 
muraria). Igen ritkán fordul elő. A Tettye szikláin lehet elvétve látni.

Fecskefélék  (Hirundinideae). Házi fecske  (H. urbica). Füsti fecske 
(H. rustica). Parti fecske  (H. riparia). Kőfali fölleng (H. cypselus). 
Lapjmntyu (Caprimulgus europeus). Ez utóbbi a ritkább fajokhoz tartozik.

Billegények  (Motacillideae). Barázda-billegető (M. alba). Sárga 
billegető (M. hava).

Hollófélék (Corvidae). Szajkó  (Garullus glandarius). Szarka  (Pica 
caudata). Csóka (Corvus monedula). Szürke varjú  (C. cornix). A ter
metes holló (C. corax.) Ritka madár Baranyában. Csak elvétve fordul elő. 
Vetési varjú  (C. frugilegus). Zöld kánya, csacsogó karics, k ék  csóka, 
vagy kalangya-varjú  (Coracia garulla). Áprilistól szeptemberig tartózko
dik nálunk. Kígyókkal, gyíkokkal él. Alsó-Baranyában gyakori.

A kakukfélók  (Cuculideae) közül csak a hangos vagy vándor kakuk  
(Cuculus canorus) keresi föl vidékünket. Lombos erdőkben él.

A nyaktekercs (Yungideae) családját a közönséges nyaktekercs 
(Yunx torquilla) képviseli.

A harkályoknak  (Picideae) hat faját ismerjük. A zöld harkályt 
(Picus viridis), fekete harkályt (P. martius), nagy harkályt (P. major), 
közép harkályt (P. medius), feliérliátu harkályt (P. leuconotus) és a 
kis harkályt (P. minor).

Külön fajt képez a búbos banka, vagy bugybóka (Upupa epops). 
Költöző madár. Legelőinken gyakori. Erdőben, odvas fákban fészkel. A 
gyurgyóka, vagy méhész (Merops apiaster). Igen ritka. A jégmadár 
(Alcedo ispida). Vizeink partjain él. Lukakban fészkel. Télen kóborol. 
Ez se közönséges madár.
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Galambok (Columbideae). Gerle (Columba turtur). Nevető gerlicze 
(C. risorius). Hazája Afrika ; nálunk kalitkában ’ tartják. Örvös galamb 
(C. palumbus). Erdőben fészkel. Vándor madár. Vadgalamb (C. ocnas). Nyár

Erdei szalonkák tavaszi húzáskor.

végén nagy csapatokban verődik össze s úgy barangolja be a buza-tarlókat.
Tyúkfélék  (Gallineae). Pujka  (Meleagris gallopavo). Hazája Észak- 

Amerika, 1524-ben hozták Európába. Azóta mindenütt,'mint házi állatot
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tartják. Fogoly (Perdix cinerea). A síkságot szereti. Egy része állandó, 
egy része vándor. Baranyában nagyon kevés van. Fúrj (Cotnrnix dacty- 
lisonans). Vándor madár, ápril végétől októberig tartózkodik nálunk. 
Leginkább a gabonavetésekben és réteken szeret fészkelni. Gyöngy-tyúlc 
(Numida meleagris). Hazája Afrika. Nálunk a baromfiak közt él. Páva 
(Pavo cristatus). Kelet-Indiából származik. Mint díszállatot láthatni az 
udvarokon. Fáczán (Phasianus colchicus). Hazája Kelet-Ázsia. Régen 
honos már Európában is. Baranyában Draskovich gróf tenyészteti 
sellyei uradalmában; egyébként a drávamenti rczulában szabadon tenyész 
s meglehetősen elszaporodott. Mágocs vidékén, a közalapítványi uradalom 
erdeiben s Magyar-Egregy táján a püspöki erdőségekben fordul elő. A 
házi tyú k  (Gallus domesticus) minden házban található, számtalan vál
faja van, melyek az Észak-Indiában, Jáván, Szumátrán és Philippini szi
geteken vadon élő bankivá tyúktól származnak.

Gázlók (Grallae). Szalonkafélék (Scolopacideae). Erdei szalonka 
(Scolopax rusticola). Európa és Eszak-Ázsia nedves erdeiben honos. Osz- 
szel délibb vidékekre vonul s márcziusban tér vissza északra. Átvonu
láskor a Duna- és Dráva-menti erdőségekben nagy számmal található. 
A Mecsek-hegység nedves völgyeiben is gyakori. Különben szétszórtan 
megjelen a megye összes rezuláiban s úgy őszszel, mint tavaszszal pár 
hetet tölt nálunk. Néha itt is telel. Kis bekaszin (Gallinago gallinula). 
Átvonuló madár. N agy sár-szalonka (G. major). N agy bekaszin (G. scolo 
pacina). Szintén átvonulok. Küzdő snepf (Philomachus pugnax). Márczi- 
ustól őszig nálunk tartózkodik és nálunk költ. Fehér parti snepf (Calid- 
ris arenaria). Tavaszszal és őszszel látható. Törpe parti snepf (Tringa 
minuta). Csak elvétve kerül hozzánk. Hajlott csőrii parti snepf (T. 
subarquata). Valamivel gyakoribb. Pataki snepf (Actitis hypoleucus). 
Nádasainkban költ. Megfordul nálunk ezeken kivül a fekete snepf (To- 
tanus fuscus), vörös lábú snepf (T. ealidris), pettyezett snepf (T. glaerola), 
a zöld lábú snepf (T. ochropus), a lotyó-snepf (Lirnosa aegocephala), 
kardesőrü snepf (Reeurvirostra avocetta) és a gólya-snepf (R. autumna
lis). — A gojzerok közül gyakori a k is  gojzer (Numenius phaeopus) és 
nagy gojzer (N. arquatus). — Lilefélék  (Charadrideae). Széki csér 
(Glareola pratinicola). Bibicz (Vanellus cristatus). A Duna és a Dráva 
mentén, nedves réteken és nádasokban közönséges. Arany lile (Charad- 
rius apricarius). Átvonuló. — Darufélék (Gruideae). A közönséges daru 
(Grus cinerea). A bellyei uradalom nádasaiban lőttek többet. — Guvat- 
félék  (Rallideae). Vízi guvat (Rallus aquticus). Gyakori. Költ is nálunk. 
Haris (Grex pratensis). A nedves réteket szereti. Nemcsak a vizvidékon 
található, Pécs környékén is gyakori. Pettyes v ízi csibe (Porzana mar
morata). Találkozik néhol. Az apró vízi csibe (P. minuta) szintén. — A 
vizityukfé lék  (Gallinulideae) két faját ismerjük: a szárcsát (Tulica atra) 
és a vízi tyúkot (Gallinula chloropus). A mohácsi szigetben s a kopácsi 
nádasokban közönséges. — Gémek (Ardeideae.) E madár-családnak nyolez 
tagja szokott vizvidékünkön megfordulni: a szürke gém (Ardea cinerea),
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a vörös gém  (A. purpurea). 
Mind a kettő itt is költ. A fehér 
gém, vagy nagy kócsag (Ardea 
alba) és a lcis kócsag (A. gar- 
zetta) a legritkább fajok közé tar
tozik. A kopácsi gém-telepen 
minden évben költ néhány pár. 
A bellyei kastélyban van egy 
pár gyönyörű kitömött példány. 
Az éjjeli gém  (Nycticorax gri
seus), törpe gém  (Ardea minuta), 
selyem gém (A. comata) és a 
bölömbika (A. stellaris). — A 
gólyafélék (Ciconidae) család
jából kettő él Baranyában: a 
fehér (C. alba) nagy mennyi
ségben ; a fekete  (C. nigra) pe
dig ritkaságképen. E hosszú lábú 
szárnyas megyénk madár-fauná
jának különlegessége. — Rezső, 
boldogult trónörökösünk nagy 
lelkesüléssel irta le „Tizenöt nap 
a Dunán" czimű munkájában, a 
fekete gólyára tartott vadászatát 
a keskendi erdőben. Többek 
közt ezeket Ír ja : „Az alacsony 
fiatal fák között egyes, gyönyörű, 
ősrégi tölgyek emelkedtek ; egyi
kükön ott volt a fekete gólyá
nak művészet nélkül épült, fel
tűnően kis fészke. Először jutot
tam hozzá életemben, hogy ezt 
az emberi kultúrától nagyon le
szorított s jelenleg már igen 
ritka madarat közelről láthat
tam. Mi, a kik a középeurópai 
kultúrerdők szegényes, többnyire 
jelentéktelen madarak alkotta 
faunájához vagyunk szokva, va
lóban elcsodálkoztunk, mikor ezt 
a hatalmas, oly feltűnően színe
zett mocsári madarat zárt, lom
bos erdőben láttuk. Én mindig 
azt hittem, hogy a fekete gólya 
a nagy berkekben, fehér nyárfá- A nagy kócsag fészke.
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kon, gyarmatonként fészkel és természetében, szokásaiban a szürke gém
hez hasonlít. Hanem nagyon csalódtam; a síkföldi lombos erdő az ő igazi 
tanyája s társaitól elszakadva, minden pár maga fészkel e vén tölgyek 
alsó ágain. Ez a szép, mondhatnék exotikus megjelenésű madár rendkívül 
díszíti a csendes erdei magányt, a mihez nagyon is hozzá illik. Nyúlánk 
alakját, fehér mellét, aranyosan ragyogó sötét-zöld hátát és nyakát, bíbor
vörös csőrét és lábait már messziről észre veszi az ember. A tojó rendesen 
egy lábon áll a fészkében; a gunár pedig többnyire környékén valami 
vastag ágon pihen, nem igen tekintgetnek szerte, s az olyan vidékeken, 
a hol nem bántják, még az ember közeledésével se nagyon törődnek. 
Európai madaraink között nem tudok egyet se, melynek egész lényében 
oly világosan ki volna fejezve az unalom megtestesült fogalma, mint a 
fekete gólyában.“ A fekete gólya tényleg annyira ritka már, hogy csak 
elvétve találkozhatunk vele; esemény-számba megy, ha látjuk.

Úszók (Natatores). Buvárkacsa-félék (Mergidae). A k is  búvár
kacsa (Mergus albellus), nagy búvár-kacsa (M. mergauser) és a közép 
búvár-kacsa (M. serrator) a mohácsi szigeten a Riha- és a Földvári-tó 
vizén él; a kopácsi tavon is nagy számmal található. A nádasokban költ. 
A bukdosó kacsák közül két fajt ismerünk Baranyában: a pebely-kacsát 
(Somateria mollisima) és a bársony kacsát (Oidemia fusca). A jeges kacsa 
(Harelda glacialis) se tartozik a ritkább jelenségek közé. Az említett fajokon 
kívül ismeretes m ég: a lármás kacsa (Fulix elangula), a vörös fejű  (F. 
ferina), kontyos (F. cristata), kék  csőrü (Erismatura leucocephala), a pézsma 
kacsa (Cairina moseliata). Hazája Brazília és Paraguay. Nálunk csak mint 
házi állat fordul elő. Kanalas-kacsa (Spatula clypeatab Nálunk költ. Sipoló 
kacsa (Anas penelope). Csapatokban jár. Telelő kacsa (A. querquedula). 
N yílfarkú kacsa (A. acuta). Ritka. Kendermagos kacsa (A. strepera). 
Tőkés kacsa (A. boschas). Ettől származik a házi récze. Vizeinkben 
közönséges. Csörgő kacsa (A. crecca). A károkatnálc (Graculineae) csak 
a nagy (Graculus carbo) keresi föl tavaszszal vizeinket. Ott úszkálnak, 
bukdácsolnak a JKilián, meg a Földvári-tó vizén. A Duna és a Dráva 
nyílt vizén is gyakoriak. — Ludak (Ánserideae). Vadlud (Anser ferus). A 
házi lúd (A. domestica) az előbbinek származéka. Téli, vagy vetési lúd 
(A. arvensis). Deczemberben, januárban nagy seregben keresi föl gabona
vetéseinket s be nem fagyott forrásvizeinket. — Sirályok  (Laridae). 
Ezüst sirály  (Larus argentatus). Szürke sirály  (L. canus). Közönséges 
sirály  (L. ridibundus). Törpe sirály  (L. minutus). Halászmadarak (Sterna). 
Közönséges halászka (Sterna hirundo). Apró halászka (S. minuta), 
fekete halászka (Hydrochelidon nigra), szürke halászka (H. hybrida). 
— Vöcsökfélék (Podicipideae). Három faja él nálunk: a búbos vöcsök 
(Podiceps cristatus), a fekete nyakú vöcsök (P. nigricollis) és a kis vö
csök (P. minor.)

A hüllők (Reptilia) leginkább vizvidékünkön élnek; de azért egyes 
fajok hegyeinken és sík földeinken is előfordulnak. Egyátalán kevés fajjal 
vannak Baranyában képviselve. Nevezetesebbek a vízi teknőcz (Emys
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orbicularis), mely a Dráva melletti mocsarakban, vizes réteken található. 
A zöld gy ík , vagy káposzta-kergető  (Lacerta viridis), erdőkben, legelő
kön igen közönséges. A kövi g y ik  (L. muralis). Kertekben, falak közt 
és köves helyeken él. Fürge g y ik  (L. opilis), réteken tartózkodik. Pan
non-gyik (Ablepliarus pannonicus). Valamikor ismeretes volt Baranyában, 
különösen Pécs vidékén. Ma már alig élhet belőle néhány példány. Kive
szett. A pécsi főgimnázium természetrajzi szertárában őriznek egy szép 
példányt, mely bizonynyal Pécs környékéről való. A k ígyók  családjából 
a következő fajok találhatók Baranyában : erdei sikló (Callopeltis Aesku- 
lapi). Ez a legnagyobb kígyó nálunk. Az erdőkben él. Pusztítja az ege
reket. R ézsik ló  (Coronella austriaca). Száraz, füves és dombos helyeken 
szokott előfordulni. Kövek alatt, romok között. Vízi sikló, vagy örvös 
kígyó  (Tropidonotus natrix). Vizes réteken, malom-gátakban, apró folyó 
vizekben van az otthona. Békákkal s apró halakkal táplálkozik. Koczkás 
sikló (T. tesselatus), ritkább faj. Törékeny kusznm  (Anguis fragilis). 
A Mocsok-hegység sziklás vidékén közönséges. A békák nagy mennyiségben 
élnek vizeink környékén. Legismeretesebbek: a kecske-, vagy ehető béka 
(Bana osculante), a gyepi béka (R. temporaria), a zöld lombász, vagy 
leveli béka (Hyla arborea), a közönséges varangy (Bufo cinereus), a 
házi- vagy kereszt-varangy  (B. calamita), zöld varangy  (B. viridis), a 
tűzi unka (Bombinator ignea). A gőték  közül megemlítésre méltó a fol
tos tűzöl (Salamandra maculata) és a közönséges gőte (Triton cristatus). 
Mind a kettő réti vizeinkben található.

Halak (Pisces). A Dunában és a Drávában, valamint e folyók mellék
ágaiban, kiöntéseiben, az árterületek vizeiben, a Rihában, a Földvári
tóban, a kopácsi vizekben a következő nevezetesebb halak élnek: Viza 
(Acipenser huso). Tok (A. glaber). Itt megkülönböztetendő a vágótok, tüs
késtok, szintok és a sőregtok, melyek csak a Duna és Dráva s ezeknek mély 
ágaiban fordulnak elő. Sőreg, vagy kecsege (Acipenser ruthenus). Igen 
keresett, jóizii hal. Süllő vagy fogas (Lucioperca sandra). A Dunában és 
ártereiben él. Csuka (Esox lucius). Harcsa (Silurus glanis). A legnagyobb 
európai h a l; néha másfél métermázsgnyira is megnő. Gyakran fognak a 
baranyai halászok métermázsás harcsát. Ponty (Cyprinus carpio). Nagy 
mennyiségben él vizeinkben. Hosszú életii s nagyra nő. Találkozik olykor 
15—20 kilós is. Nyálkás hal, czigány-hal, vagy czompó (Tinca vulgaris). 
Legjobban szeret az ártereken úszkálni. Kárász (Carassius vulgaris). Ez
előtt a Karasiczában is tenyészett. Most itt gyéren fordul elő. Márna 
(Barbus vulgaris). Igen közönséges. Kisebb vizeinkben is tömegesen talál
ható. A keszegek  fajából ismeretes nálunk a süldő-hal (Abramis blicca), 
durda (A. bramo), fehér keszeg  (A. lucidus), piros szárnyú keszeg  
(Scardinus erythrophtalmus), lapos keszeg  (Abramis ballerus), bodorka 
(Pelecus cultratus), ragadozó keszeg  (Aspinus rapax), vörös szemű keszeg  
(Alburnus bipunctatus) és a patucz (A. faxiatus). Sügér (Perca fluviati
lis). Vágó durbincs (A. schraitzer), esik (Cobitis barbatus). Iszap-csik 
(C. fassilis). Az angolna (Anguilla vulgaris) mint különlegesség fordul
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elő a Dunában. Nyolcz-tiz év óta, minden évben fognak hármat-négyet. 
Nyolczvan-kilenczven centiméter hosszúságúak. Menyhal (Lota vulgaris). 
Többnyire a Dunából fogják. Nem tartozik a gyakrabban előforduló 
halak közé.

A rovarok (Insecta) osztályának első rendjét, a bogarakat (Cole- 
optera) G4 család, 1721 faj képviseli Baranyában. A második rendet, a 
pillangókat (Lepidoptera) G92 faj. A nálunk előforduló rovarokat Viertl 
Béla, ismert nevű tudós rovarász határozta meg dr. Ágh  Timót pécsi 
főgimnáziumi tanár által, az orvosok és természetvizsgálók Pécsett, 1894- 
ben megtartott XXVII. vándorgyűlése alkalmára kiadott „Emléklapok“ 
czimü könyvben és pedig dr. L. v. Heyden, E. Ritter és J. Weise „Cata
logus coleopterorum etc.“ és dr. Staudinger „Catalog der Lepidopteren 
des europaeischen Faunengebietes“ műve nyomán.

A hártyaröpüek (Hymenoptera), kétröptüek, vagy legyek  (Diptera), 
reczésröpüek (Neoroptera), egyenes repülők (Orthoptera), félröpüek 
(Hemiptera), pókok  (Aroneae), atkák  (Acarina) és kullancsok (Ixodea) 
igen sok faja fordul elő megyénkben, azonban kevésbé ismeretesek.

A rákoknak, vagy héjasoknak (Crustacea) két faja él vizeinkben: 
a közönséges folyami rák  (Astacus fluviatilis) és a keskenyollós rák 
(Astacus leptodactylus). A Dunában és Drávában élők, keskeny ollósok ; 
a megye belterületén átfutó patakokban lakó rákok sötétebb szinüek és 
rövid, zömök, vastag ollóval bírnak. Az 1878-ban dühöngött rákdögvész 
nagyon sokat elpusztított. A Dunában, hol valamikor szekérszámra fog
ták, most csak elvétve találnak. A Drávában több van. A patak vizeiből 
is igen sok kiveszett az által, hogy egyes helyeken kendert áztattak 
a vízbe. Ott, a hol kendert áztatnak, mind kivész a rák. Újabban, hogy 
a patakok vizét nem szabad ilyen czélra használni, hanem külön áztató- 
kat kell készíteni, kezdenek a rákok szaporodni. .

Az országban előforduló férgek  (Vermes), puluínyok (Mollusca), 
csigák (Gasteropoda) és kagylók  (Conchifera) fajai nagy részben feltalál
hatok Baranyában is.
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Néprajzi bevezetés.

földnek, melyet ma Baranyának nevezünk, első ismert 
népe az ős illyr-nemzetség  volt. Krisztus születése előtt, 
körülbelül 590 évvel kezdtek a biturgiai kelták  Gálliából 
kiköltözködni. Két nagy csapattal indultak világgá, külön 
külön Belloves és Sigoves vezérlete alatt. Egyik részük Itá- 

iába telepedett le, a másik részük a Rajnán átkelve, a dunamelléki tartoihá- 
nyokat szállta meg. így kerültek a Duna és Dráva által alkotott szögletbe, 
Baranya földjére az illyrek  közé a kelták, a kik később pannonoknak 
nevezték magukat. A tudós Schönleben, a mint ezt Haas „Baranya“ 
czimű emlékiratában fölemlíti, következőképen sorolja föl Pannonia népeit, 
melyek közül többen ugyanegy időben egymás mellett is laktak. Illyrek, 
kelta eredetű japodák, liyperboreusok, kelták, pannonok, tauriskusok és 
norikusok, rómaiak, vandalok, góthok, longobardok, szlávok, vendek, hun- 
nok, avarok és frankok.

A pannon-nép igen nagy volt s több ágra oszlott; de mindannyiszor 
egyesült, ha külellenséggel szemben védekeznie kellett. Plinius nagy 
részletességgel ismerteti a pannon-nemzetségeket s a kiknek földjén a 
Dráva folyt keresztül, azok nála „serates, serapilli, jassi és andiretes“ 
nevet viselnek. Ezek voltak Baranya pannon-népei. _A_mi j^jpannoiiok __ 
nyelvét illeti, arról semmi bizonyosat se mondhatunk. Miufáii_.a.zpnbari 
kétségbevonhatatlanul megállapították tudósaink, hogy Pannóniában túl
súlyban voltak a kelták, kik germán eredetűek, nagyon valószínű, hogy 
a pannon-nyelv hasonló volt a régi némethez, mint ezt Szalágyi „De 
Statu eccl. Pannoniae" czirnü művének toldalékéban kifejtette. Egyébként 
az is biztosra vehető, hogy a mint különböző népekkel elegyedtek, a 
nyelvük is megváltozott.
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A pannunuk úgy külsejükben, mint jellemükben, erkölcseikben és 
szokásaikban durvák, vadak és műveletlenek voltak. Erre enged követ
keztetni Florus római történetiró, a ki ismertetve őket, azt Írja többek 
közt róluk, hogy asszonyaik német szokás szerént résztvettek a csaták
ban s ha már kifogytak a fegyverzetből, gyermekeiket vagdosták a föld
höz s a gyermek-hullákkal verték elleneiket.

Vallásuk ugyan olyan volt, mint a germánoké. Voltak templomaik, 
oltáraik és bálványaik ; de templomaik mellett szent berkeket jelöltek ki, 
a hol magános és nyilvános istentiszteletre és áldozataik bemutatására 
többnyire holdvilágos éjszakákon gyűltek össze. A tölgyfákat különösen 
tisztelték. Áldozatra nemcsak állatokat, hanem embereket is öltek s hit
ték a lélek halhatatlanságát s vándorlását.

A mint a rómaiak benyomultak a görögök és makedónok örökébe, 
győzedelmes utjokat folytatva átlépték a Szávát s Augusztus császár alatt 
meghódították Pannóniát is. A levert pannonok többször föl kerekedtek, 
hogy lerázzák magukról Róma uralmát, azonban a rómaiak hatalma 
mindannyiszor megtörte őket s végre hosszas és véres harezok után 
Tiberius alatt teljesen megadták magukat. Elvesztették ugyan ekkor a 
pannonok függetlenségüket; de Pannonia s benne Baranya földje is a 
művelődés hatása alatt kezdett értékben, becsben emelkedni. A tartomány 
növekedő műveltségével a népek műveltsége is emelkedett. .A  vodászatlmV 
halászatból s állattenyésztésből élő nép a föld műveléséhez fogott s meg
vetette a gabna-termelés, szőllőművelés alapját.

Baranya alsó Pannóniának legnépesebb, legműveltebb része volt.
A népvándorlás ideje alatt újra pusztává lön Baranya földje. A mi 

szép és jó létesült a római uralom alatt, azt rombadöntötték a kóborló 
hadak. A mint Haas Írja, a római műveltségnek, közbiztonsági intézmé
nyeknek, kormányzási rendszernek alig lehetett nyomára akadni. Uj kor
mány, uj nyelv, uj törvények, uj erkölcsök, uj népek, uj szokások lépnek 
életbe megyénk földjén.

A xámaiak után a h u n n a l tol apadtak--^In- nálunk, kik észak-kelet 
felőTjaz Ural vidékéről jöttek. A hun-birodalom, a mily gyorsan kelet
kezett, oly hirtelen össze is omlott. Következett a g ótok uralma, kiket 
később a gépidák támadtak meg. A "gépidák 'Ugyarns a gótok földjét el 
akarták foglaTm7^éAmatt azonban ellenségeskedésbe jutottak a bizanczi 
császárral, ki a longobardokat szólította harezra ellenük. Hosszú és elke
seredett harcz dühöngött a germán népek közt, végre az avarok a lon- 
gobardok javára döntötték el a küzdelmet.

A longobárdok után az avarok szállták meg Pannóniát s vele 
megyénTTTöldjetr Az avarok uralma of>8 tói 800-ig tartott, tehát több, mint 
kétszáz évig.

Ama kevés kultúrát, melyet a hunnok távozása után a rövid ideig 
itt élő néptörzsek megkíméltek, az avarok mindent tönkre silányítottak. 
Az avar-nép uralma alatt — Írja Hetényi — egészen megváltozott 
honunk földje, csupa hadi sánczokból álló földvárrá alakult. Erősségeiket
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az akkori történetírók „ring“-eknck nevezték. A ringek központja a Rába, 
Dráva, Balaton és Duna között feküdt budai, vagy alpári ring, melyben 
a kagánok laktak. E szerént Baranya földje is beleesett a fő-ringbe.

Nagy Károly 796-ban leverte az avarokat s 803-ban Baranya a 
nagy frankbirodalom és a salzburgi püspökség részévé vált. Ez időben,, 
lakták megyénket a frankok, a kik ismét föllendítették a kulturát s egy 
kis haladást mutattak föl. Alig múlott el két évtized, a bolgárok áttörve 
a Száván és a Dráván, tűzzel-vassal pusztítottak s romba döntötték a fej
lődésnek induló kultúra alkotásait.

A frankok 890-ben, A rnu lf császár halála után az ország egyéb 
részeiben élő szláv-népekkel együtt meghódoltak a hnnfoo-lflló i r ^ á d  
győztes hadainak s dicső elődeink, a magyarok lettek urai e földnek. 
Birrftnyának" elfoglalásáról Béla király névtelen jegyzője után csak annyit 
tudunk, hogy Árpád, miután Csepel-szigetet elfoglalta, seregét a Dunán 
áttette és annak egy részét Ete és Bojta vezérlete alatt elküldte (Borona) 
Baranyavár felé. Béla király névtelen jegyzője azt is Írja, hogy Árpád, 
Edőnek, Ete fiának nagy kiterjedésű földet adott a Duna mentén meg 
nem számlált néppel. Edő pedig a kapott helyen várat építtetett, melyet 
(Zekusen) Szekcsőnek nevezett el. Ez a vár minden kétséget kizárólag a 
mai Duna-Szekcső helyén állott.

A magyar nép Baranyában első sorban is a Duna vidékét szállta 
meg, áztan telepedett le Pécsvárad és Pécs környékén s a mai Ormány- 
ságban s csak később keresett tanyát a^JHegyháton, a Mecsek-hegység 
védett helyein. A rengeteg erdőségekkel s vizekkel borított fölclterütetr 
igen alkalmas otthonnak bizonyult; a halászattal, vadászattal s állatte
nyésztéssel foglalkozó nomád nép gazdag hal- és vadállományra talált s 
barmai számára buja növényzetű legelők kínálkoztak. A magyar nép első 
települési helyei a különböző inváziók s különösen a török-dúlás, a fél
hold másfélszázados uralma daczára is megmaradtak magyarnak. így a 
Duna mentén Kölked, lejebb, Csúza, Vörösmart, Keő, Karancs, Laskó, 
Darócz, Kopács, Bellye s a Dráva fölött elterülő nagy Ormányság, 
Siklós vidéke s Pécstől nyugatra és keletre: Hegyalja a századok 
hosszú során át híven megőrizte ősi faji jellegét. E vidéket ma is tiszta 
magyarság lakja.

Szent István, a korszakot alkotó nagy király, az ország és a nem
zet nagy reformátora, miután legyőzte a pogányságot s a magyarokat 
keresztény-vallásra térítette: Baranya népeire is különös gondot fordított. 
Úgy látszik, a baranyai magyarok csak hallgatagon járultak a keresztény 
vallás fölvételéhez s megmaradtak tovább is ősi hitükben s hogy nem 
valami mély gyökereket vert lelkűkben a róm. katli. vallás, ezt leginkább 
az a körülmény s történeti tény bizonyítja, hogy ̂ ^rofom áczió idejében 
az ős magyar községek túlnyomó része a református vallást vette tol s 
e vallásban aztán meg. is maradt.

A magyar nép az uj hazában föltalálva még a rómaiak idejéből 
megmaradt kultúra nyomait, szent István koronájának világosságot tér-
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jesztő fénye melleit tovább fejlesztette a kultúrát s a nomád népből lett 
czivilizált, művelt magyar nemzet. Már szent István idejében szakított a 
magyar nép ős hazájából hozott szokásaival s a halászat-, vadászaton és 
állattenyésztésen kívül földműveléssel is kezdett foglalkozni, sőt mi több, 
ipart is űzött. Szent István az 1000-ik évben Baranyában nemcsak püs
pöki széket, hanem Pécsváradon nagy monostort is állított. E monostor 
alapító-levele, melyet a szent király 1015-ben a monostori egyháznak 
A strik  érsek által végzett fölszentelése napján főurak jelenlétében ünne
pélyesen kihirdettetett, szép világot vet Baranyának akkori állapotára. 
Az oklevél szerént megajándékozta a király a monostort 200 szabad job- 
bágygyal, 156 lovas jobbágygyal, 409 szekeressel, 110 szőllőművelővel, 
36 majorossal, 12 méhészszel, 20 vas-ásóval, 50 halászszal, 10 kovácscsal, 
6 bodnárral, 12 képfaragóval, 0 pékkel, 0 szakácscsal, 3 fazekassal, 6 
tímárral, 5 aranyművessel, 8 ácscsal, 4 molnárral. Ebből eléggé kitűnik, 
hogy szent István uralkodása első éveiben már megvetette a kultúra 
alapját s Baranyában már földművelés, bányászat, kézművesség, ipar 
nyomai találhatók.

A magyarság évről-évre szaporodott, terjeszkedett s művelődött; míg 
a tatárdúlás gyászos emlékű napjai be nem következtek. Baranya sorsa 
ez időben azonos lett az ország egész balsorsával. Népei megfogytak, 
falvai, telkei nagy részben elpusztultak. IV. Béla, az ország e második 
alkotója, a tatárok elvonulása után Baranyáról se feledkezett meg s né
peink újra hozzáfogtak az erősödés, fejlődés nehéz és nagy munkájához. 
Később, Kis Károly megöletése _után, a Horváthyak  lázadása okozott 
nagyobb vérengzést megyénk földjén. Áttörtek a Dráván és tűzzel-vassal 
pusztítottak Siklós és Pécs környéken. A legnagyobb csapás azonban 
akkor érte megyénket, am ikor a török félhold föltűnt a Drávánál s száz
ötven éven át öldöklő liarczok mezeje volt Baranya földje. Avégzelgs 
mohácsi csata után a baranyai nép nagy része a hareztéren maradt, jelen
tékeny része pedig elhagyva otthonát, menekült, más biztosabb helyet 
keresve magának. Telepítvényesekről kellett gondoskodni, hogy a lakat
lan helyeket újra benépesítsék. Megjegyzendő, hogy kisebb települések 
előzőleg is történtek.V

Az első szerb település Baranyában — Jagics József adatai szerént — 
II. Ulászló király uralkodása alatt Szerbiából, Morava folyó mellékéről, 
Stiljanovics István despota vezetése alatt 1508-ban Siklóson és vidékén 
történt. Stojácskovics Sándornak 1849. évben „Adatok a magyarországi 
szerbek történetéhez“ czimü műve szerént II. Ulászló király Siklós várát 
adományozta Stiljanovics despotának, a ki innen hét évig kormányozta 
a magával hozott szerb népet. Stiljanovicsot népe „igazságos“ mellék
névvel tüntette ki, egyháza pedig halála után szentté avatta. Siklóson 
halt meg s a „Göntér“ hegyen temették el, honnét tetemei a szerém- 
megyei „Sisatováez“ szerb kolostorba tétettek át örök nyugalomra. A 
baranyai szerbek a despota emléke iránt manapság is augusztus 14-én
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Göntér hegyi sírhelyére való tömeges bucsujárás által róvják le a kegye
let adóját.

A mohácsi vész után vármegyénk erősségeit: Baranyavár, Lak, 
Siklós, Pécs és Pécsváradot első sorban szállotta jneg a török hadsereg. 
Ennek szolgálatában, mint „rája“, kalauzok és martalóczok. Boszniából 
és Herczegovinából különböző időközökben jöttek be ismét szerbek Bara
nyába, kiket a törökök erősségeik körül telepítettek le, s hivatásuk s 
kötelességük az volt, hogy a hadsereg élelmezéséről gondoskodjanak. 
Lopasics Radoslavnak „Monumenta spectantia historiam Slavorum meri- 
dionalum“-féle gyűjteménye szerint 1577-ben Siklós vár török parancs
noka 600, a pécsi bég pedig 450 ily szerb martalóczot telepített le erős
sége környékén. Ezek ivadékainak állítják a mai pécsi bosnyákokat. A 
törökuralom alatt a baranyai szerbeknek a XVII. században püspöksé
gük is volt. Egyik püspökük „Josef“-nek Mohácson volt a székhelye.

A törököknek 1667-ben Mohácsnál leveretése és kiűzetése után az 
erősségek körül letelepedett szerbek tovább is itt maradtak. A cs. kir. 
udvari kamara 1688-ban kiküldötte Prumberg Miglius Tullius lovagot 
biztosul a Duna és Dráva között pusztán maradt vidék, s ebben Baranya- 
közigazgatásának szervezése végett. Prumberg küldetésében megismerke
dett Ráics János oroviczai, slavoniai szerb zárda főnökével, kit támoga
tásra hivott fel a szerbeknek a róm. kath. egyházzal való uniora való meg
nyerése végett, kilátásba helyezvén, hogy őt fogja az egyessiilők kath. püs
pökévé kineveztetni. Törekvésében támogatták Prumberget: Jani Eerencz 
pécsváradi apát, szerémi püspök, Vechy Gábor gróf, a cs. kir. hadtest délvi
déki parancsnoka és a pécsi jezsuiták. Ráics zárdafőnök, ki a szerbek 
között általános tisztelet- és népszerűségnek örvendett, készségesen enge
dett a felhívásnak s már 1690. január 18-án az összes baranyai világi és 
papi szerb hícek küldöttei élén megjelent Pécsett a jezsuiták templomá
ban, hol a küldöttséget Jani püspök és Vechy gróf fogadták. Az ünnepi 
mise után a szerb küldöttség valamennyi tagja letette a püspök kezeibe 
az ünnepélyes esküt s aláírta maga és hozzátartozói nevében a szerződést, 
hogy a kath. egyház kebelébe áttérnek. Az aláirottak között ott találjuk 
többek között: Ráics János oraviczi és Negomirovies Jeftimije graboczi 
zárdafőnököket, Milos h.-szőllősi s Szardolics Tódor pécsi papokat, továbbá 
a mohácsi, siklósi világi küldötteket. A róm. kath. egyház nevében Jani 
püspök, Vechy gróf és Melmek cs. kir. udvari kamarai szekretárius irta 
alá a szerződést. Az érdekes szerződés és ezzel összefüggő esküforma 
eredetijét a cs. kir. udvari kamara levéltárában őrizik.

Ráics Jánost még ugyanaz évi ápril 15-én az unió körül szerzett 
érdemei elismeréséül püspöki czimmel tüntették ki. Maga az unió azon
ban csak részben ment teljesedésbe; mert semmi adatunk nincs, hogy a 
pécsi bosnyákokon kívül mások áttértek volna. Az unió teljes sikerét 
Csarnojevics Arzén ipeki pátriárkának 30 ezer ó-szerbiai és albániai szerb 
családdal 1690. aug. havában bevándorlása hiúsította meg, kiknek jó 
része Baranyában s a Duna mentén Szent-Endréig telepedett le.
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Csarnojevics Arzén pátriárkának első székhelye Duna-Szckcső volt. 
1. Lipót király 1698-ban a duna-szekcsői kastélyt és uradalmat adomá
nyozta a pátriárkának, hol 1700-ban püspöki zsinatot is tartott. Ezt az 
uradalmat azonban csak 4 évig élvezte; mert 1702-ben „obrepertuum ius 
tertie“ a Bezerédy-családnak kellett átadnia. E helyett kapta 1706-ban a 
dályai, belobrdai és borovai uradalmakat, melyeket a kalocsai pátriárka 
manapság is élvez.

Csarnojevics 1694-ben Dunaszekcsőről felterjesztést intézett I. Lipót 
királyhoz Popovics Jeftimije-nek a budai és székesfehérvári, Jankovics 
(Tetovacz) Jevrem-nek a pécsi püspöki székre kinevezése iránt, mit a 
király 1695. márczius 4-én kiállított diploma alapján teljesített. Jankovics 
Jevrem szerb püspök 1702-ig felváltva Pécsett és „Branin“ nevű Sz. 
Arehangelnek szentelt zárdában lakott. Branin kolostor a kisfaludi hegyek 
között volt, melyet most is „Kaludjeri“-nek (szerzetes begy) neveznek.

Jankovics Jevremnek a pécsi püspökségben utódai voltak „pro par
tibus quinqueecclesiensium et sigetiensium“ 1708. aug. 26-án kinevezett 
Melentievics Nikonov, a ki 1717-ben a krusedoli szerb kolostorba vonult 
vissza s ott is halt meg, — továbbá Makszimovics Gábor, kit YI. Károly 
király 1721. évi márczius 31-én kelt leiratával nevezett ki s kinek 1731. 
évi decz. 17-én Duna-Szekcsőn elhalálozása következtében a pécsi püs
pökség a jelenlegi budai szerb egyházmegyével egyesíttetett.

Legutolsó bejövetele a szerbeknek 1715-ben felső Krajnából történt. 
Ezek Pécs vidékén telepedtek meg s alkották a most is ráezvárosnak 
nevezett külvárosi részt. Azonban különböző időkben ús-alkalmakkor mily 
számban jöttek, meg nem állapítható. Annyi azonban hiteles feljegyzések 
nyomán bizonyos, hogy 1780 óta Baranyában 12 ezernél többen soha sem 
voltak s hogy az 1890. évi népszámlálás szerint 10665-re apadtak le.

Kétségtelen mindezekből, hogy a XVIII. század első felében Pécsett 
püspöki szék mellett, templomuk, plébániájuk s tekintélyes számú híveik 
is voltak. Kitetszik ez különösen Melentievics Nikanor pécsi püspöknek 
a m. kir. udvari kanczelláriához 1711. május 11-én latin nyelven intézett 
és a szerémi, krusedoli szerb zárda levéltárában őrzött feliratából, mely
ben hívei üldöztetése miatt panaszt emel a pécsi róm. kath. káptalan 
ellen s kijelenti, hogy híveivel együtt Törökországba visszatérni kényte
len, ha rajta és a hívein ejtett sérelmek ellenében védelemben és orvos
lásban nem részesül.

A baranyamegyei szerbek történetének kimagaslóbb alakjai: Tjirilo- 
vits Szofronie, a ki Duna-Szekcsőn született s 1770-ben szenteltetett fel 
erdélyi püspökké. Dimovics Genedie, a ki Siklóson született s 1786-ban 
választatott meg a károly városi püspöki székre. Gruics Nikanov, a ki 
1810-ben Lipován született s 1870-ben választatott meg s szenteltetett fel 
pakraci püspökké. Popovics Nikanor, a ki Kisfaludon született s 1890- 
ben szenteltett fel temesvári püspökké. Végre Dragoszavljevics Ádám 
szerb író, a ki 1800-ban Beremenden született s kinek irodalmi műveit
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Vukkaradsics István, a hírneves szerb nyelvész is kiváló figyelemre 
méltatta.

Ez idő szerint a szerbek többnyire vármegyénk déli részén elszórva 
a németekkel vegyest élnek. Nagyobi) tömegben találjuk őket Bolmány, 
Kácsfalu és Herczeg-Szőllősön. A felső vidékről, Pécs, Pécsvárad, Rácz- 
kozár és Nádasdról a szerb-esaládok a XIX. században részint kihaltak, 
részint elköltöztek.
i Szerbjeinket másként „ráczok“-nak is nevezik; mert legnagyobb 
része Csarnojevics pátriárkával Ó-Szerbiának Racia vidékéről költözött be. 
így nevezi őket I. Lipót király is n Csarnojevics pátriárkának 1690 és 
1691-ben kiadott ama kiváltság-leveleiben, melyekben a magyarországi 
szerbek részére szabad patriarka-választást s egyház és kulturális téren 
önkormányzatot biztosit: „et licebit vobis ex genere vestra rasciana eligere 
sibi archiepiscopum“ stb.

Mikor s honnét telepedett meg az ez idő szerint itt élő sokaez-nép, 
történelmi bizonyossággal megállapítani nem lehet. Kutunovics Iván a 
Duna- és Tisza-melléki bunyeváczok- és sokaczokról 1882. évben irt mun
kájában azt állítja, hogy Baranyának már a mohácsi vész előtt lettek 
volna sokacz lakói, s hogy különösen a XVI. és XVII. században a török
uralom alatt Dalmáczia, Slavonia és Herczegovinából történtek újabb 
telepedések. De bárhonnét és bármikor kerültek is ide, a különböző közsé
gekben lakók között nyelvük használatában, szokásaikban, viseletűkben, 
sőt még különös jellemvonásaikban is tapasztalható eltérés arra enged 
következtetni, hogy nem egy időben s nem ugyan azon tartományból 
jöttek jelenlegi hazájukba.

Sokaczaink kizárólag a róm. kath. vallás hívei. Szivük egész oda
adásával ragaszkodnak hitükhöz. Erkölcsös, szótartó s vendégszerető nép, 
de e mellett szenvedélyes s nem ritkán bizalmatlan. Szájhagyomány sze
rint g. k. szerb lakók által csúfnéven neveztettek el „sokaczok“-nak ; mert 
tenyérrel (Saka) vetik a keresztet, eltérőleg a g. kel. szerbektől, kik 
keresztvetéshez jobb kezük három első ujját összetéve használják.

A németek  betelepítése a hírneves Mercy Claudius gróf tábornok 
kormányzósága alatt történt. Mercy a bánsági puszta vidékek benépesí
tése tárgyában 1722-ben Bécsbe fölterjesztést tett, minek következtében 
VI. Károly császár megengedte, hogy a német birodalomból, nevezetesen 
a felső-rajnai kerületből, több szász család a Bánságba vándorolhasson 
és ott letelepedhessék. A telepítvényeseknek a császár több rendbeli ked
vezményt, úgymint földbirtokot, háztelket, több évi adókedvezményt, 
szabad szállítást Ígérvén, nemcsak hogy engedtek a fölhívásnak, hanem 
örömmel indultak útnak. Az 1722—1726 közti években mintegy 2500 
család telepedett le a Bánságban. Erre az időre esik a baranyai német 
telepesek egy részének beköltözködése is. A bevándorlók részint uj hely
ségeket alapítottak, részint a lakatlan falvakat népesítették be. A néme
tek első tömeges betelepülése 1727-ben ért véget. 1736-ban újra megin
dult a település, de csakhamar félbeszakadt a kitört török háború és a
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dögvész miatt. Csak 1741-ben kezdődött megint a németek szórványos 
bevándorlása, mely aztán körülbelül a hét éves háborúig szakadatlanul 
tartott. 1745-től kezdve a felső-rajnai és frank-kerületekben nagyban tobo
rozták a telepeseket. A hesseni fejedelemségben lévő Fulda nevű apátság 
környékéről is igen sok német család vándorolt Baranyába. Elszász- és 
Lotharingiából százával jöttek be a frank-családok. Mária Terézia és 
József császár idejében még mindig szakadatlanul tartott a betelepítés 
müve. A népet összedobolták a falvakban s fölolvasva előtte a császári 
ígéreteket, kivándorlásra hívták föl, a mire természetesen valóságos nép- 
vándorlás indult meg. A szegény németek otthon pénzzé tették csekély 
vagyonukat s fölszedelőzve, marháikkal, czókmókjukkal hozzánk jöttek 
s itt uj otthont alapítottak. A földes urak is kapva-kaptak a német és 
frank jövevényeken. Földeket adtak nekik bérbe, erdőket kiirtásra s igy 
nyertek hasznos munkaerőt, a jövevények pedig lassanként vagyonosod- 
tak és terjeszkedtek.

Baranyában az első német telepek közül való : Véménd, melynek 
német lakói Selileswig-Holsteinból jöttek. Püspök-Lak, Feked, Ilimes- 
htiza, Szűr, Püspök-Márok, melynek lakói a hessen-nassaui nagy-herczog- 
ségből vándoroltak be. A bajorországi, würtenbergi és badeni kivándor
lók : Gödre, Jenő, Pálé, Battyán, Jánosi, Szopok, Csikós-Töttős és 
Kapos-Szekcső községekben telepedtek le. A hidasdiak, köhlényiek, 
szalatnakiak egy része, a német-székiek, baráturiak és szent-györgyiek  
Elszász-Lotharingiából valók. Az árpádi németek Schwartzvvaldból szár
maztak. Orfű, Tekeres, Okorvölgy és Szent-Katalin lakói Porosz-Szilé
ziából és Elszász-Lotharingiából eredtek. A többi német községek is így 
keletkeztek. De nagyon sok községet később birtokvásárlás utján foglal
tak el a németek. A megyében több rácz-község volt, melyek közül 
Rácz-Kozár, Rncz-Mecske, Rácz-Petre ma is a „rácz“ előnevet viseli; 
mindezekből a dologtalan, renyhe szláv-népet, mely tönkre ment, a néme
tek tolták ki s helyeiket a szorgalmas, munkás és takarékos német nép 
foglalta el. Később egyik községből a másikka telepedtek át s igy ma 
már a vármegye minden részében vannak német községek, kivéve a nagy 
Ormányságot, mely a magyarok bejövetelétől máig tisztán megtartotta 
ősi jellegét.



Népviselet.

A különböző nemzetiségek vegyiilése, a szomszédos vármegyék népei
nek betelepülése s több helyen történt egybeolvadása, vagy legalább is 
átalakulása hozta létre Baranya -lakói jellegének és viseletének sokféle
ségét. Minden vidéknek más és más a jellege; egy és ugyanaz a nemze
tiség különböző typusokat, elütő ruhaviseietet s eltérő szokásokat tüntet 
föl. Más az ormánysági magyar, más a hegyháti, hegyaljai, más a duna- 
vidéki s más a közép-baranyai magyarság. Majd minden községben talál
ható kisebb-nagyobb eltérés, változatosság, úgy, hogy maga a magyarság 
8— 10-téle alakot és ruhaviseietet mutat Baranyában. Ugyan igy vagyunk 
a szerbekkel, sokaczokkal s németekkel is.

Az ormánysági magyar határozottan a legtisztább typus Baranyában. 
Azt aTkis ^Sdfoldertákjá,^mely a Dráva fölött terül el s keleten Siklósig, 
nyugaton Somogyvármegye határáig, északon pedig Monosokor-, Uj-Mind- 
szent- és Czinderi-Bogádig terjed. Középtermetű, vállas, izmos, erős, nyílt, 
őszinte, egyenes lelkű, munka- és rendszerető nép. Vallásra nézve, elenyé
szőig  csekély kivétellel, mind református. Ruhaviseletükben a fehér az 
uralkodó szin, legkivált a nőknél, a kik állandóan hófehér ruhát viselnek; 
csak a fejkendőjük, kötényük s a harisnyájuk színes. A férfiak nyáron 
széles fehér gatyát, szükszáju inget, fekete posztómellényt és kabátot hor
danak egy soros aczélgombbal; a gatya fölött pedig kötényt. A szegényeb
bek bocskorban, a jobb módúak tűrött szárú csizmában járnak. Télen kis 
ködmenyt, szűrt, vagy vastag posztó-kabátot öltenek magukra. Nyáron 
posztó-kalapot, télen báránybőr-sapkát viselnek. A nők viselete festőileg 
egyszerű s annyira szép öltözködés, hogy párját széles e hazában nem 
találhatni. A fehér színek uralkodása, a virágos esipke-viganó kényesen, 
de nem kihivólag emeli ki az ormánysági nők duzzadó idomait. Az ün- 
neplős ruhájuk az úgynevezett „éró-ruha“, mely fehér csipke-szövetből 
áll, rendkívül tetszetős, szemrevaló. Rövid, kerek szoknyát, fölötte széles 
virágos selyem-kötényt s bő csipke-ujjas vászon inget viselnek. Az ujjak 
alja négy ujnyi széles színes selyem-szál aggal van díszítve. A fiatal 
menyecskék fejdísze kis konty széles selyemszalaggal; a leányok egyes 
fonatban bocsátják le jól bezsirozott, tömött barna vagy fekete hajukat 
s a végébe kis selyem-csokrot kötnek. Különösen kedvelik a piros és a 
csíkos harisnyát s félezipőt hordanak. Az öreg asszonyok ruházata egy
szerű fehér vászonból áll s a czipőjtikét kivéve, minden fehér rajtuk.

Az Ormányságtól nem messze fekvő Szabad-Szent-Király, Szent- 
Diencs és Kisasszonyfa vidékén élő magyarok viselete már lényegesen
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eltér az ormányságiak ruhaviseletétől. A szent-dienesiek és kisasszony
faiak ruházata ugyan még élénken emlékeztet az ormány ságiakra; a fehér 
szin még itt is uralkodó; Szent-Királyon azonban már nyoma sincs a 
fehér viseletnek. A szent-királyi nemesek ruházata már a nyugat-hegyal
jaiak ruházatához hasonló. A somogyi határszélen, Dencsháza és Beczefa 
népe már nem mondható baranyai typusnak, mert ez a szakadék teljesen 
Somogy vármegye népeinek jellegét viseli magán. Zömök, erős alakok ; 
kissé heves, szilaj természettel. A férfiak ruházata semmi különöset se 
m utat; a nőkén azonban már nagy változás látszik. Szélesen öltözködnek ; 
tizenkét szoknya is van egy menyecskén. A legfelső tarka mosó; az ün- 
neplős virágos selyem. A rövid szoknya fölött fekete selyem-kötényt 
viselnek, a melyet csipkével díszítenek. A rövid, bokros ujju fehér ingre 
tarka mellénykét, „pruszlik“-ot húznak s a vállukon át széles, rojtos, 
virágos, nagykendőt kötnek. Hétköznapokon kendőt hordanak a fejükön, 
ünnepen pedig mesterséges virágból készült koszorút. A lábukon fehér 
harisnyát s magas sarkú, hosszuszáru, sallangos czipőt viselnek. A hegy
aljai magyarok ismét igen szép typust tüntetnek elénk. Hatalmas, magas 
növésüek, erőteljes, tiszta magyar vonásokkal. Kár, hogy a régi, eredeti 
viseletűket levetkezték s a városi nép ruházatát kezdték utánozni. A 
hegyaljai magyarok, közel lévén Pécshez, mindenben a városi szokásokat 
vették föl. A férfiak posztó-ruhában járnak, a nők pedig selyemben s 
rendes divatot űznek. A kelet-hegyaljaiak jobban megőrizték eredeti vise
letűket, azonban ezeken is meglátszik a város hatása. A férfiak csak 
hagyján; de a nők úgy tele vannak a város cziczomáival, hogy alig lát
szanak ki belőle. A szabolcsi, somogyi, vasasi, hosszu-hetényi nők elég 
czifrák; a püspök-bogádi, romonyai leányok és menyecskék még ezeknél 
is czifrábbak. Olyan tarkák, mint az exotikus madarak. Ha ünnepre öltöz
ködnek, fölvesznek magukra 5 - 6  alsó-ruhát, erre virágos selyem szoknyát 
s még virágosabb kötényt kötnek fölé. A vállukon át fekete csipke-fodros, 
három sarkú, tarka selyem-kendőt kötnek. Erre külön kis nyak-csokrot 
tűznek színes üvegbetétes melltűvel. A nyakukat 5 - 6  soros piros, kék 
és zöld üveggyöngy díszíti. A leányok leeresztett hajfonatot viselnek; a 
menyecskék kontyot, klárissal, művirággal, apró tükrökkel és keskeny, 
színes szalaggal fölezifrázott főkötővel. Lábukat festett gyapotból szőtt 
durva, vastag, de szörnyen tarka harisnya födi, melyre a fiatalok selyem
mel pazarul kivarrt bársonyezipőt húznak.

A hegyháti magyarok csekély eltéréssel mind egyformák. Csontos, 
szikár alakok; inkább mondhatók véznáknak, mint erős termetüeknek. 
Csendes, békés lelkületű népek. Valamennyien rom. katholikusok. A fér
fiak ruhaviselete csak olyan, mint a magyaroké legnagyobb részt. Szé
les gatya, egy pityke-soros posztó mellény, dolmány, fekete posztó-kalap, 
tűrött szárú csizma. Az öregek közt még sokan birkabőr-ködmenyt 
viselnek s a hajukból ősi magyar szokás szerént csimbókot kötnek. Ilyen 
alakokkal Tormáson és Környéken  még találkozhatni. A nők leginkább 
a bécsi piros, bokor-ugró szoknyát kedvelik s a felső testükön „rőpiké“-t



Püspök-bogádi magyar menyecske.
Zelesny K. fényképe után.
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viselnek, a melyet másként „tüled-álló“-nak is neveznek. A kötényhor- 
dás itt is általános. Ünnepnapon virágos szoknyát vesznek magukra s 
keskeny selyem-, vagy bársonykötényt. A rüpikét pedig átkötik rojtos és 
virágos kásmir, vagy selyem nagykendővel. A nyakukra színes iiveg-gyön- 
gyüt, vagy a mellükre lelógó szalagot kötnek. A fejüket a menyecskék kis 
fejkendővel szorosan bekötik s erre szokták az ünneplős selyem-kendőt 
szélesen és csúcsosan kötni. Piros harisnyát s magas szárú czipőt horda
nak. Ruházatuk sokkal szerényebb, mint a vármegye többi népeié. A 
selyem igen csekély szerepet játszik náluk s egyáltalán kevés a fényűzés.

A pécsváradi, várkonyi és nagy-pali magyarság az ős-eredeti ma
gyar-törzs ivadéka. Tiszta magyar typusok; zömök, erős alakok. Az ev. 
ref. egyház hívei. A férfiak nyáron gatyát, szűk szájú inget s pitykés mel
lényt viselnek; télen pedig magyar szabású, zsinóros, fekete, vagy sötét 
kék posztóruhát. Fekete pörge kalapot, törött szárú csizmát. A nők 
3—4 fehér alsószoknyát húznak, melynek alja tele van keményített fodor
ral, ezenkívül horgolt csipkével s így a sűrűn redezett felső szoknya 
harangalakot képez s járás közben ide-oda vetődik. Nyáron ingujjban 
járnak, télen pedig testhez álló bekecsben. A hoszszu rój tu vállkendő 
azonban soha sem marad cl. A leányok megőrizve híven a múlt szoká
sait, ma is pártát viselnek ; a menyecskék a pártához hasonló, csakhogy 
jóval nagyobb s szintén ősi jellegű fejdíszt használnak. A nyakukra gyöngy- 
gyel díszített bársonyszalagot kötnek; a szalagnak hosszúra hagyott két 
vége a mellük- fölött libeg-lobog. Durva, festett gyapotból készített haris
nya s félczipő födi lábukat. A mohácsi magyar kálvinisták ruhaviselete 
csaknem teljesen megegyez a pécsváradi, várkonyi és nagy-pali magya
rok ruházatával; a mohácsiaknál csak az ünneplős ruhában van eltérés, 
amennyiben hosszú szoknyát viselnek; a férfiak pedig ugjmnolyan széles 
peremű kalapban járnak, mint a duna-vidéki sokaczok.

A duna-menti magyarság legjellemzőbb alakjai lvopács-vidékén talál
hatók. Mind jól megtermett, csontos, izmos emberek; tősgyökeres, karak
terisztikus magyar vonásokkal. Értelmiség dolgában is kiválók. Kálvin 
hitvallását követik. Régi viseletűk bő gatya, széles ujju, rövid derekú ing, 
óriási, öblös, nagy karimáju kalap, ránczolatlan patkós csizma. Az ing 
fölött hatalmas, ezüst-gombokkal ellátott posztó-mellényt és kizsinórozott 
dolmányt viseltek. Az újabb nemzedék már elhagyta ősi viseletét; tetőtől 
talpig posztóban s szövetruhában jár. A nők bokáig érő szoknyát, diva
tos ruhaderekat s vállkendőt hordanak s csak úgy suhog a selyem raj
tuk. Itt már nagy a fényűzés. A vörösmarti és csúzái magyarok, a kik
kel teljesen azonosak a siklós-vidéki kálvinisták, szintén levetették ősi 
ruháikat s az újabb kor divatját követik. A férfiak posztóban járnak s 
a nők lépést tartva a divattal, a legújabb viselet szerént öltözködnek.

A megye belsejében lakó magyarok határozatlan keveréket képeznek. 
Tolnából, Bácskából betelepedett néppel elegyes lakosság él itt. A férfiak 
közt bő gatya, szükszáju ing járja, pitykés mellény, dolmány és fekete 
posztó-kalap, csizma. A nők viselete Egerágh környékén emlékeztet a
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szabolcsiak, vasasiak és somogyiak, de különösen a berkesdiek ruházatára; 
a többi községekben pedig a tolnamegyei népviselethez hasonló, rövides, 
tarka szoknya, bokor-ujjas ing, pruszlik, vagy ujjas test és vállkendő. 
Legnagyobb részt mezétláb járnak, télen félczipőben, vagy botosban.

Meg kell még emlékeznünk a bodolyai magyarokról, a kik mintegy 
20 évvel ezelőtt Bácskából telepedtek Baranyába. Ezek teljesen megtar
tották a bácskai viseletét. A férfiak széles lénzelü, bő szövetnadrágot, 
pitykés mellényt és pufikos ujju dolmányt viselnek. A nők ruházata igen 
csinos és igazán magyaros. Rövid, redezett, tarka szoknya, bokor-ujju ing, 
rojtos, virágos vállkendő, piros, vagy kék harisnya, iczi-piczi piros papucs.

Zelesny K. fényképe után.
Bodolyai magyarok

Áttérve a szerbekre és sokaczolcra, szintén különbséget kell ten
nünk a vármegye különböző részeiben élő typusok közt. A szerbek, a kik 
a görög nem-egyesült vallás követői, csekély és lényegtelen eltéréssel 
mind egyformák. Hatalmas, szálas alakok, éles, erőteljes arczvonásokkal. 
A szerb-jelleg az első tekintetre fölismerhető rajtuk. A férfiak hétköz
napon hosszú fehér gatyát viselnek, a térd alatt átkötve s szabadon álló, 
rövid derekú, bekötött ujju inget. Az ing fölött sötétkék, vagy fekete 
mellényt egy sor öreg szemű, gömbölyű fémgombbal. A jobbmóduak 
posztókabátot is hordanak. Nyáron széles, egyenes peremű, fekete posztó
kalap, télen fekete báránybőr-kucsma fedi fejüket. A lábukat daróczszerü, 
tarka gyapjukendővel csavarják be s hosszan szíjazott bocskort kötnek. 
Az ünnepi ruhájuk sujtásos, bő posztó-nadrág, tűrő11 szárú csizmába húzva.



Zelesny K. fényképe után. 

Baranyavári spkacz-leány ünnepi díszben-
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Kizsinórozott posztó-mellény és fehér kabát. Újabban a fehér kabát már 
kezd a divatból kimenni s helyette sötétkék, vagy fekete posztót horda-

Zelesny K. fényképe után,

Dályoki sokacz-nök.

nak. A nők bosszú szoknyát viselnek, fölötte sajátszőtte kötényt. A sze
rényen hímezett ing fölé bárom sarkos, rojtos, selyem vállkendőt terítenek 
s erre koczkás gyapotkelméből készült kabátkát húznak. Az ünneplős
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ruhájuk rendkívül pazar; csupa selyem rajtuk minden. Fejdíszük hatalmas, 
nagyszélü s gazdagon fölvirágozott főkötő, melynek széles, virágos kötő
szalagja elül térdig ér. A leányok fejdísze aranyos és ezüstös rezgőkből áll.

Zelesny K. fényképe után.

Bodolyai sokaczok.

A nyakukon gyöngyöt és ezüst-pénzt viselnek. A legszebb és legtisztább 
typusok a baranyavári járásban, Kácsfalun találhatók.

A sokaczok szétszórtan a pécsi, pécsváradi, siklósi járásban laknak; 
a legtöbb azonban a mohácsi és baranyavári járásban él. Ezek közt már 
fölötte nagy eltérés mutatkozik. A pécsi, pécsváradi és siklósi járásban
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lakó sokaczok átlag gyenge, vézna, elcsenevészett alakok, míg ellenben 
a mohácsi és baranyavári járásban élő sokacz-nép hatalmasan fejlett, 
szép növésű, erőteljes. A sokaczok kivétel nélkül mind róm. katholikusok. 
Jellemük alattomos, megbízhatatlan. Ruhaviseletük, mint a szlávnépeké 
egyáltalán, fölötte tetszetős. Élénk színezete és könnyed, lenge pongyola
sága festői. Az öltözködésben, piperészésben alig van nemzetiség, mely 
nagyobb fényűzést fejtene ki, mint a szláv; innét van, hogy a mi soka- 
czaink is oly pazarul felcziczomázzák magukat. Fehérneműiket a legélén
kebb színű pamukokkal hímezik ki s ezen kivül az ezüst- és arany-fonál, 
meg a „suprikált“ munka se maradhat el róluk. A férfiak rendszerónt

Zelesny K. fényképe után.
Baranyavári sokaczok.

piros és kék pamukkal hímezett és „suprikált“ gatyát, kötős ujju inget 
viselnek. Az ing fölött jól kizsinórozott, pitykés mellényt és dolmányt, 
Újabban a vörös Garibáldi-inget is fölkapták. A ködmeny, kivarrott szűr 
elmaradhatatlan ruha-kellék. Fejfödőjük fekete posztó-kalap, vagy fekete 
báránybőr-sapka; lábbeliül bocskort, vagy csizmát használnak. A nők vise
letét híven leírni alig lehet, annyira komplikált. A legközönségesebb, leg
egyszerűbb a pécsi járásban élő sokacznők viselete, Rövid, tárka szoknyái 
melyet, vagy két oldalt, vagy elül fölhajtanak s föltűznek, úgy, íiogy a 
patyolat-fehér alsószoknya ékes hímzése kilássék. Virágos selyem-kötény, 
tarka mellényke ezüstös és aranyos csipkével, klárissal díszítve. Alatta



Árpádi német leány.

Zelesny K. fényképe után.
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gazdagon hímezett és „suprikált“ ing. A nyakon 8—10 sor öreg szemű, 
színes üveggyöngy s a jobb móduaknál egy sor ezüst pénz. A fej dísz 
különféle. A leányok sajátságos baj-figurát viselnek, mely képeinken lát
ható s a halántékukra, vagy a fejtetőjükre apró művirágból, szalagból és 
ezüstös, aranyos rezgőkből gondosan összeállított czifraságot, csokrot, vagy 
bóbitát raknak. A menyecskék óriási kontyot tesznek a fejükre, a mely 
fölé kendőt szoktak kötni. Van azonban dísz-kontyuk is, a melyre nem 
szokás kendőt teríteni. Lábukon tarka gyapot-harisnyát, kivarrott bársony 
félczipőt, vagy piros, sárga szattyanbőr-csizmát hordanak.

lsen szén a mohácsi és baranyavári sokacznők viselete. Sokkal

Zelesny K. fényképe után.

Rácz-kozári öreg német-pár.

czifrább a pécsi járásban lakó sokacznők ruházatánál; de a dályoki, 
darázsi és izsépi sokacz-viselet valamennyit fölülmúlja, nem annyira a 
cziczomával és pazar díszszel, ékességgel; hanem pikáns pongyolaságával. 
Rezső, boldogult trónörökösünk „Tizenöt nap a Dunán“ czimű munká
jában így ir a dályokiakról: „Feltűnő szép emberek; kivált az asszonyok, 
a kik közt láttunk magas, karcsú, rendkívül szép teremtéseket. A nők 
viselete igen furcsa; czivilizált fogalmak szerént tulajdonképen meglehe
tősen illetlen. Láthattuk itt egész világosan, hogy a társadalmi élet intéz
ményei csak az emberek által megállapított fogalmak. Nálunk senki se 
ütközik meg, ha a nők fátyolozatlan ábrázattal jelennek meg a férfiak 
előtt; ellenben nem igen tekintenők közönséges szokásnak, ha hölgyeink
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Zelesny K. fényképe után.
Hidasdi németek.

találhatok.“ Egy cseppet sem csudálható, hogy a dályoki sokacznők ruhá
zata ilyen hatást keltett boldogult trónörökösünkben; mert biz’ az elég 
furcsa és szokatlan s meglehetősen hat az érzékekre.

A bodolyai viselet már elüt ettől s a siklósi járásban lévő Beremend, 
Kassád, Torjáncza és Petárda lakóinak ruházata is más, de csaknem 
olyan pikáns. A siklósi járásban lakó sokacznők nem igen kedvelik a 
tarka színeket; az uralkodó szin náluk is, akárcsak az ormánysági ma
gyaroknál : a fehér.

Bármennyire eltérők is az egyes vidékek viseletéi, abban mind meg
egyeznek a sokacznők, hogy a pirosító és a szemöldök-festék nélkülöz
hetetlen pipereszer a háztartásban. Ünnepnapokon úgy kifestik magukat, 
hogy szinte virítanak, mint a piros pünkösdi rózsa.

egyetlen, legfeljebb térden felül érő köntöskét hordanának, a melynek 
még hozzá mindkét czombjuk hosszában, ä la szép Helena, egész csipe- 
lyökig menő mythológiai hasitéka volna. Ezek a sokacznők másként 
gondolkoznak. Illetlennek találják, hogy arczuk födetlen legyen s be is 
pólyázzák igen csinosan hímzett kendőkkel úgy, hogy csak a szemeik 
látszanak; derekuk is ily féle kendőbe van göngyölve egész csipölyig; 
hanem testük többi részét azután egyetlen szoknya takarja, mely tulaj
donképen két, jóval térden fölül érő kötőből áll. Az egyik elül, a másik 
hátul fityeg, közöttük pedig czombjaik hosszában szabad tér nyílik, mint
hogy az ing használatának intézménye e falvakig még nem jutott el. 
Soha se hittem volna, hogy Európában még ily bizarr nemzeti viseletét
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Legegyszerűbb, legigénytelenebb nép a német. A baranyai németek 
szerteszét a vármegye egész területén laknak, kivéve az Ormányságot; 
a legtömegesebben a pécsváradi járásban s Hegyháton élnek. Egy részük 
lutheránus, másik részük rém. katholikus. Szorgalmasak, munkásak és 
takarékosak. Tisztességesek, becsületesek s szeretik a rendet. Alkatra 
nézve középtermetüek; elhagyott, lomha testtartással. Legnagyobb részt 
borotvált, csupasz arczuak; az újabb nemzedék azonban már bajuszt és 
szakállat ereszt. Az öreg németek hosszú hajat viselnek. Míg a férfiak közt 
találkozik csinos arczu, a nőkre általánosságban el lehet mondani, hogy 
nem szépek. Háromféle ruhaviselet különböztethető meg a baranyai 
németek közt. Vannak úgynevezett „kék svábok“ és „ fekete svábok“ ; 
ezektől teljesen elüt az árpádi és gyódi német. A kék sváboknál, mint a 
minők a hidasdiak, világos hamvas kék kabát és mellény (Wamms és 
Brustlappen), rövid fehér bugyogó (Pistolenhose), kék gyapotharisnya, 
csatos czipő (Schnallenschuh), papucs, faczipő, széles peremű, fekete posztó
kalap, báránybőr-sapka az eredeti viselet. A fekete svábok abban külön
böznek, hogy a hamvaskék ruha helyett feketét viselnek s a fehér bugyogó 
helyett is hosszú fekete nadrágot hordanak, melyet a fehér gyapjú- 
harisnyába szoktak betűrni. A z elszász- és lotharingiak sötétkék harisnyát 
húznak; a „stifulerek“ fekete harisnyásak. Az asszonyok sötétkék szok
nyát, hamvaskék, vagy fekete „réklit“, festett vászonkötényt és ugyanolyan 
fejkendőt viselnek s rendszerént vászonnal talpalt gyapjuharisnyát (Patsch- 
ker), vagy papucsot hordanak. A hidasdi német menyecskéknél az elszászi 
főkötő még ma is divatos. A nagytöbbség magas, csúcsos kontyot visel 
s erre köti a fekete fej kendőt.

Az árpádi és gyódi németek ruházata sokkal szebb; ezek viseleté
ben van egy kis festői is. A férfiak kék posztóruhát viselnek; kabá
tot, mellényt s csizmábahuzó nadrágot, melyet esetleg harisnyába tűrve 
is használnak. Igen kedvelik a színes gyapot-sálkendőket. Nyáron fekete 
posztókalapot, télen sapkát hordanak. Az asszonyok a tarka mosóruhát, 
de legkivált a bécsi piros szoknyát szeretik. A szoknya fölé széles, fehér, 
monogrammos kötényt kötnek, melynek a két széle hátul majdnem összeér. 
Nyáron rétingben vannak, nagy virágú, rojtos kásmir-vállkendővel. A 
leányok födetlen fővel járnak s a nyakdíszük néhány sor színes üveg
gyöngy. Lábukon fehér harisnyát és kék posztó-félczipőt viselnek.

A belső baranyai németek ruhaviselete már annyira átalakult, hogy 
semmiféle határozott jelleget se tüntet föl.



Népszokások.

Leánykérés, eljegyzés, lakodalom a magyaroknál.

A magyargk-Dál'keleti szokás szerént a leány eladó; de a szerbeknél, 
sokaczoknál és németeknél is, tagadhatatlanul, a pénz, a vagyon játszsza 
a főszerepet. A szerelem — különösen a jelen korban — nem sokat nyom 
a latba. A legtöbb magyar helyen az a szokás, hogy a házasuló legény 
nemcsak pénzt ad, hanem még ruhát is vesz; többet, ha a leány szép 
és vagyonos szülők gyermeke ; kevesebbet, ha a leány nem igen szép és 
szegény szülőktől származott. Hogy milyen a baranyai magyar népnél a 
leánykérés, eljeg}'Zés, lakodalom, adjuk Somsicli Sándor ózdi tanító tol
lából a Ivisnss^onyfa vidékén élő magyarok szokásainak hű leírását.

Alig tölti be a legény 18-ik életévét, kijelenti szülei előtt, hogy háza- ' 
sodni szeretne. A szülők nem tesznek ellenvetést, főkép ha kevesen lévén, 
szükség van a „munkás cselédére. Ha a legénynek helyben van egy 
régebben kiszemelt jövendőbelije, a kivel erre nézve már „szót értett“, 
akkor ehhez, — ha pedig ennek híján a bodonyi, vagy az ezt megelőző, 
szintén leányvásár liirében álló kisasszonyfai búcsún ismerkedett meg 
valamelyik vidéki leánynyal, akkor ahhoz küldi el, rendszerént anyját, 
keresztanyját kérőbe. A k é re tés j^ k ^ ő ^ stir-vagy~knra^j:eggeli órákban — 
sohasem kedden, vagy pénteken — szokott történni, amiről a leányos 
házhoz valamely megbízott, többnyire a fiatalokat összeboronáló, azok 
közt közvetítő szerepet játszó „szörző“ előre megviszi a hirt, hogy ekkor 
meg ekkor, innét meg innét kérők jönnek, — odaérvén, leültetik őket.
A keresztanya nyomban előadja, hogy: „Ami keeteknek van, az nekünk 
nincs, s ami nekünk van, az meg keeteknek nincs; a leányukat kérjük 
fiunk, vagy keresztfiunk számára.“ A leány anyja feleli; „Minőm bánjuk, 
nem ellenkezünk benne, ha a leánynak kedve van rá.“ Erre a leányt, a ki 
ilyenkor nincs benn, behívják (ha nem megy be, kész a „kosár“). Ez előtt 
a kérők újból előadják jövetelük czélját, a leány irulva-pirulva m ondja: 
„Ráérek még, különben majd meglátom, meggondolom magamat." Ha így
történik, biztos a siker, de határozott „jó szót“ a kérők, csak a másodé----
szórj J céretés alkalmával kapnak, a mikor asztalhoz ültetik őket s meg
kínálják étel- s italnemuvelfmely alkalommal, barátságos beszélgetés közt 
megállapítják, hogy a leány részéről mikor .mennek el háztűznézőke.

A leány szülei, keresztszülei s legközelebbi rokonai a kitűzött idő
ben — ünnepi délután — elmennek a reménybeli vőlegény szüleinek 
házához, a hol azok s a legény keresztszülei már várják őket. Összeülnek 
és megkezdődik a — „foglalás“, a mi a keresztapák között intéződik el.

9
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Míg ezek „össze nem egyeznek“, sem étel, sem italnemü nem kerül az 
asztalra, nem kínálnak meg senkit. Sietnek is — főkép ha éhesek — a 
megegyezéssel, foglalással, melyre nézve a leány keresztapjáé az első szó.

— Mink 70 frtot szántunk, mög a lánynak mögvöszünk, amit kéván- 
nak, de másnak nem !

— Ha nem, akkor nem adjuk oda a lányt.
— Isten oda áldja, hát legyen 80 frt, de ha ezért sem adják, tartsák 

mög a lányt magiknak, nekünk nem köll.
Mókáznak egy ideig, szó szót ér, s a formális alku eredménye köl

csönös megegyezés 120—130 írtban s a kívánt ruhanemüekben. Miután 
e kialkudott pénz nagyobb részét a legény atyja, keresztkomája által 
közvetve átadta a leányüeresztapjának, ez pedig az anyának, a gazda- 
asszony terít tálat, a foglalást barátságos vacsorával, lakomával pecséte
lik meg. Ettől fogva a legény magáénak tekinti a lefoglalt leányt, a kivel 
elmegy a legközelebbi vásárra s megveszi, megveteti neki a megígért 
ruhaneműeket — ilyenkor a legény atyja, főkép ha a leány nyal kinéz 
egy kis örökség — nem sajnálja a költséget, mindenből a legszebbet, 
legdrágábbat választja ki és veszi meg a „mönyének.“ A leány többé 
nem megy leánypajtásai, sem a legény az ő pajtásai közé ; a leány már 
„feleségeként, a legény pedig az ő „ura“-ként szerepel. Itt megjegyzendő, 
hogy e vidék leányai igen gyorsan fejlődnek, 14—15 éves korukban már 
egészen kifejlettek, nem ritka a 15 éves menyasszony, a legtöbbje 16-ik 
életévében megy férjhez, a 18—19 éves már öreg leány számba megy.

Foglalás után a legény atyja a jegyzővel meghatja a „folamodást“ 
a házassági engedélyért, azután jön-megy a jegyző nyakára: „Uram, 
kigyütt-e már a folamodás ?“ Ilyenkor aztán a jegyzőnek „foszlik a hárs“, 
egymást éri a sok ajándék, hogy hát csak „tőgye mög az úr, siet
tesse a dógot, mer már a marhát is mögvöttem a lagzira.“ E közben 
a leányos háznál megtörténik a „gyürüzés“, eljegyzés, szintén valamely 
ünnepnap délutánján. Ez ünnepélyen a leány rokonai — minden háztól 
egy — élelemmel teli szapuval jelennek meg, nem így a legény részéről 
megjelentek, akiknek számát a leány szülei megjegyzik maguknak, mert 
abányan jöttek a ̂ Legény-után“ gyürüzésre^épen annyian mennek majd 
a „leány után“ lakodalomra. Eljegyzésről lévén szó, itt ~semTkezdődik 
meg a lakoma addig, míg a tulajdonképeni gyürüzés meg nem történik, 
és pedig a következő módon:

A legény násznagya (legtöbb esetben a keresztapa) belépve a leá
nyos házba, mindjárt ünnepélyes állásba helyezi magát s rákezdi:

— Mikor az Úr Isten e világnak teremtését hat napon elvégezte 
volna, az utolsó napon teremté az embert, akit is egyedül a paradicsomba 
helyezett, és ez t. i. Ádám, midőn minden állatot megszemlélt volna és 
látá, hogy minden állat párosult volna, ő is kereste, hogy ki lenne neki 
segítő társa és senkit sem talált; azért ekkor látá az Isten, hogy nem 
jó az embernek egyedül lenni és mély álmot bocsátott reá és kivette egy 
bal oldala csontját és ebből rendele neki egy segítő társat, a kit is Ádám



BARANYA NÉPÉI. 131

atyánk isteni sugallásból előre már álmába ölele. Ugyan ennek példájára 
mi köztünk is vagyon egy páratlan ifjú, a ki is Isten sugallásából értette, 
hogy ezen hajlékban nőtt és nevelkedett egy szép virágszál, akit is segítő 
társul el akarna jegyezni, hogyha Istentől és kentektől engedelmet nyer
hetnék. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Ezután kezeinek megmosó sóra vizet kér, ilyeténkép :
— Midőn az Úr Isten egy szülött Fia az utolsó vacsorát elvégezvén, 

tanítványainak lábait megmosván, és ennek példájára nekünk is egy kevés 
vízre volna szükségünk, hogy ha azon virágszál nem tiltaná fáradtságát, 
a mely után mi is ide fáradtunk.

A behozott vízben a násznagy megmossa kezeit, megtörli s „bekéri“ 
az eddig künnlevő „virágszálat“, mondván :

— Miként ama szent pátriárkák nagy sóhajtozva várták a Messiás 
eljövetelét, ugyan ennek példájára mi is óhajtva várjuk azon virágszálnak 
bejövetelét, hogy ha soká nem halasztanák.

Miután a leány bejött, folytatja:
— Miként a fölséges Úr Isten rendelte a csillagot a három szt. király 

vezetésére, hogy vezérelné őket Betlehembe a Krisztus születésére, ugyan
én is e mai napon rendelkezem ezen két virágszálnak összejegyzésén, 
hogy az Isten tegye szerencséssé az ő összepárosodásukat és ezen egy 
pár virágszál fognak egymásnak tetszeni, akit is már bemutattunk az 
emberséges embereknek.

Most a násznagy egy koszorúval szegett tányért vesz kezébe, rajta 
a két jegygyűrűvel s az egymás mellett ülő mátkapár elé állva, a követ
kező dikeziót mondja:

— Midőn egykor Rafael arkangyal vezérlé az ifjú Tóbiást Modina 
városába Ráckhelhez s ennek leányát feleségül akarván venni, és ezt 
midőn megismerné, hogy az Istentől neki házasságul rendeltetett, akkor 
fogván az ő kezöket, mondván: „A mindenek Istene nevében mondom, 
hogy az Isten hajtsa a ti sziveteket egymáshoz és bőséggel öntse reátok 
az ő szent áldását.“ Én is csak ezeknek példájára mondom: az Atyának, 
Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében az Úr Isten hajtsa a ti sziveteket 
egymáshoz és bőséggel öntse reátok az ő szent áldását, hogy szolgálhas
satok először a fölséges Úr Istennek, azután atyátoknak, anyátoknak és 
több emberséges embereknek; halálotok után pedig juthassatok föl meny- 
nyekbe, hogy ama egybegyült helyen Józsafát völgyébe egymásnak öröm- 
alleluját mondhassanak, amit kívánok nekik és mindnyájunknak.

Erre vőlegény és menyasszony kinyújtják jobb kezeiket s ennek közép- 
ujjára ráhúzza a násznagy a jegygyűrűket, ezzel aztán véget ér a gyürüzés 
szertartása, mire a meíiyasszony,.^n4szuag,vun kezdve sorra csókolja .a 
jelenlevőket, akiktőí ezért néhány krajezárt, 10—20 krt, de többet is kap, 
ami némely helyen 9—10 írtra növi ki magát. A mindezt követő lakoma 
alatt, a menyaszonv, ki vőlegénye mellett az asztalfőn ül — semmit nem 
eszik, csak mint szokás és illik — szomorkodik, búra hajtja fejét.
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Az eljegyzési lakoma a legtöbb helyen, czigányzene mellett — reg
gelig elszokott tartani s azzal ér véget, hogy a vőlegény részéről lefizetik 
a menyaszonynak a „foglaló“ visszalevő részét. ___

A gyüriizcs után néhány napra a "vőlegény anyja s keresztanyja 
újból elmennek a menyasszonyos házhoz, elviszik a „mértéket“, a vőle
génynek egy ingét s egy gatyáját, a melyekhez szabva, a menyasszony 
12—24, egész 36 pár „ruhát“ varr és visz az „urának“. A mértékhozókat 
ilyenkor, természetesen megvendégelik.

A vőlegény ezután majd minden este meglátogatja helyben lakó 
menyasszonyát, akivel kiül rendszerént a kapuba, s ott jó ideig elbeszél
getnek ; de ha a menyasszony a szomszédfaluban lakik, úgy a vőle
gény csak ünnepi délutánokon látogatja meg. A mikor távozik, meny
asszonya elkíséri egy darabig. — Végre „kigyün a folamodás“, e hirt a 
násznagy viszi meg a menyasszonyos házhoz s egyben megállapítja a 
lakodalom idejét, napját, a következő köszöntést mondva:

— Midőn a mi szerelmes Üdvözítőnk e világra el akarna jönni, elküldi 
az ő előkövetjét, t. i. keresztelő szt. Jánost, hogy hirdetné az embereknek 
az ő eljövetelét, hogy elkészítenék szivöket a Messiásnak méltó elfoga
dására. Ugyan ennek példájára N. N. is, a ki az elmúlt, vagy ez esztendő 
x havának x napján ezen hajlékban nevelkedett virágszálat magának 
eljegyzette és akkor hagyott időket ezen virágszálnak nevelkedésére; de 
már az ő várakozása nem lesz tovább, mint az első hétfőn -— vagy 
második szerdán (értsd: farsang elő hétfőjén, vagy második szerdáján; 
mindig e két nap valamelyikén van az esküvő, a reggeli órákban), azért 
is az előbb említett ifjú engem elküldött, hogy azon említett napon, 
az n—i templomnak oltára előtt a hitet le akarja tenni és kötelezni, és 
ezután néhány óra múlva kevés számú népével meg fog jelenni azon 
virágszálnak kimozdítására; tehát azon ifjú általam igen szépen kéri arra 
a virágra vigyázókat, hogy arra az időre elkészüljenek, hogy köztünk 
valami hiba ne történjék. D. a J. K r.!

Ez az u. n. „haza-kérés4'. Ezután nyakra-főre folynak az előkészü
letek a lakodalomra. A vőlegényes, lakodalmas háznál levágták már a 
„marhát“ (nem marhahúst vesznek, hanem „vágót“, ebből állítják aztán 
elő a szükséges húst), a vőlegény már megfogadta a „muzsikásokat“, két 
nap — két „éjjére“, „kapnak deé 6 pöngőt mög innya, önni“ ; a bort is 
lehozták a „högyrű“, — elkészültek a menyasszonyos háznál is, a ruhák 
már be is vannak „pakóva“ a „bóji vásárrú“ (többnyire Német-Bolyban 
veszik meg) hozott „sifonyérokba“ ; az ágyneműnk „sémes“ lepedőbe van
nak kötve, fölül a „slingőtt cziháju“ vánkosokkal, hogy a mikor viszik — 
láthatók legyenek ; kész a menyasszonyi koszorú (némely helyen fátyolos), 
a vőlegény és vendégek bokrétáját is „ékészitették“, szokás u. i. hogy 
a menyasszony vesz bizonyos mennyiségű, 45—50 drb. kis, kalapba tűz
hető csokrot, melyeket a vőlegény „népének“ osztanak ki, midőn a nász
nép a menyasszonyért megy. Ha a menyasszony helyben, vagy közel szom
szédos községben lakik, úgy a vőlegény a „siíonyérokér“ már a lakodal-
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mát megelőző vasárnap délután megmegy két kocsival, a mikor is nem
csak a „sifonyérokat“ adják át neki, de ünnepélyesen átadják azok kul
csait is, — mert hát ő „ura“ leszen feleségének, övé leszen fölötte a 
hatalom. — Némely helyen a lakodalom előestéjén is elmegy a násznagy 
a menyasszonyos házhoz csak akkor, ha az helyben van s ott a követ
kező dikcziót mondja:

— Szerelmes atyámfiai, mai napon arról lészen szólásom, hogy miként 
szt. Lukács evangyéliuma tanítja a jó pásztorról, hogy elhagyta a 99-et 
és azon egynek fölkeresésére sietett és midőn megtalálta, összehítta roko
nait és jó barátjait, hogy örömet tegyenek azon nyájnak megtalálásán. 
Ugyan ennek példájára mi is egy virágszálnak felkeresését akarnánk elin
dítani, hogy azon virágszálnak megtalálásán és a holnap fölvirradó napon 
történő kimozdításán mi is örvendhessünk, amit kívánom, hogy szeren
csésen véghez is vihessünk. D. a J. Kr. !

A vendégeket a lakodalomra következőkép hívja meg, ugyancsak a 
násznagy:

— Tisztelet, tisztesség adassék ezen házigazdának és itt benn levő 
minden élő tagjának. Illő tisztelettel engedelmet kérek, hogy én ezen 
házban belépni és itt ilyen bátran beszélni merészlek, de miután én ezen 
házhoz mint követnek küldettem, hogy a meghívást illő tisztelettel meg
tegyem, mert én mint követje vagyok N. N. vőlegényünknek és ennek 
az öröme napjára, a reánk következő hétfőn (vagy szerdán) reggel 8 órára 
ezen hajlékban minden élő tag kicsinytől fogva nagyig mindannyia a 
lakodalomra meghívatik, és hogy ott az igen tisztelt többi vendég urak
kal magukat békével és víg örömmel mulathassák és általam N. N. vőle
gényünk egész tisztelettel kijelentette, hogy nem csak azért jöjjenek el 
a kis mulatságért és vacsoráért és az egy-két italka borért, ameleket 
elköltenének, hanem a holtig való szeretetért, amit én is mint követ kívá
nok az Úr Istentől, hogy meglegyen. D. a J. K r .!

Ahol a lakodalomnál „vőfények“ is szerepelnek, ami ritkán fordul 
elő, úgy ott e meghívást — de csakis ezt — azok végezik, még pedig 
kétszer elmenve mindazon „házhol“, a hol meghívandó rokonok lakna!

Végre fölvirrad a lakodalom napja, a menyasszonyt még hajnalba 
felöltöztetik, többnyire fehér ruhába, fejére teszik a koszorút s már — a 
családtagokkal együtt — jól ki is sírja magát, mire keresztapja s kereszt
anyja fölpántlikázott, csöngős lovakkal, szánon vagy kocsin megérkeznek, 
hogy őt esküvőre vigyék. Ott vannak — ha vannak ■— a „vőfények“ is, 
pántlikás kalappal, akik — miután mindnyájan bepálinkáztak — közre 
fogják a menyasszonyt s fölülnek hárman egy ülésbe, a keresztszülők 
az első ülésbe, vőfények híján a keresztanya ül a menyasszony mellé. A . 
mikor így elhelyezkedtek, a szülői áldásban részesült menyasszony zoko
gása közt — egy pisztoly durranással jelezve az indulást — mennek eskü
vőre. így történik a vőlegényes háznál is, ahol szintén vagy fehérbe öltö
zött, koszorús nyoszolyó leányok közé, vagy keresztanyja mellé ül a 
vőlegény, lehetőleg kicsipve s szivarral a szájában. Mindkét helyről előbb
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a polgári anyakönyvvezetőhöz s a polgári házasságkötés után az illetékes 
plébániára érnek, pálinkás bütyköst vivén magukkal. Ebből a „dékányt“ 
mindegyik megkinálja. A felek egymással, kivéve a hivatalos aktust, az 
összeírásnál szokásos szóváltást — nem érintkeznek. Az esküvés, az előirt 
egyházi szertartások között megtörténvén, mindegyik fél külön — amiként 
mentek — vissza, ha a mátkapár mindegyike ugyana községből, vagy 
közel szomszédos, ugyana plébániabeli községből való, haza megy; ha 
pedig más-más plébániából valók, úgy a vőlegény esküvő után nem haza, 
hanem szintén menyasszonya falujába, de nem vele megy s ott a „szörző 
házhoz“ száll be. A menyasszony, midőn hazaér az esküvőről, leül a 
szoba egyik szögletében álló pad szélére s ott ül mindaddig, míg a nász
nép érte nem megy. Ez idő alatt egyre zarándokolnak hozzá, búcsúzni a 
leánypajtások. Ha a menyasszony távolabbi községben lakik, úgy a nász
nép, a „vőlegény népe“ — ha a felek ugyana plébániabeliek; a vőle
génynyel, mellette a nyoszolyóleányokkal, illetve keresztanyjával együtt, 
különben pedig azok nélkül, mivel azok már ott vannak, szánkókon, eset
leg kocsikon olyankor indul meg hazulról, hogy a menyasszonynyal még 
elég jókor vissza, hazaérkezzék. A menyasszony falujába érve, a násznép 
a „szörző házhoz“ tér be. Innét aztán — ha a házasfelek ugyana község
beliek, a vőlegény házából — úgy délutáni 2 óra körül a násznagy har
madmagával „elkezdi járni a menyasszonyt.“ E követség t. i. gyors egy
másutánban négyszer bekopogtat a menyasszonyos házba, a násznagy 
mindannyiszor egy-egy dikciót mond. Első Ízben:

— Én első követje vagyok N. N.-nek, megtisztelem először is ezen 
házi gazdát és ennek összehívott népeit, tanácsait és rokonait, én ugyan 
a szt. házasságról akarnék beszólni, hogyha tetszenék és meghallgatnák. 
Midőn t. i. Adám atyánk egyedül volt a paradicsomban, sokat kereste, 
ki lenne neki segítő társa, és senkit sem talált, azért az Isten mély álmot 
bocsátott reá és kivette egyik baloldali csontját és ebből egy asszonyt 
formált, amely asszonyi állatnak Éva nevet ada és ezt Adám atyánknak 
feleségül adja, hogy igy belőlük az emberi nemzet megszaporodhatna. 
Tehát ezen ifjú is arról gondolkodva, mint páratlan gerlieze élni nem 
akara, azért is N. helységből útnak indula, de hála az Istennek, mert 
ezen (vagy ugyané) N. helységben meg is állapoda, és uraimék virágos 
kertjében látott egy szép virágszálat, gyönyörű és ékes színébe, melyet 
ezen ifjú úgy bevett szivébe, hogy nagyon szeretné azt, ha gazdájától 
elnyerhetné, de hála Istennek, a múlt (v. ezen) esztendő n. havának 
n. napján gyürüváltás és kézfogás alkalmával cl is jegyzett az Istennek 
rendelése és az anyaszentegyliáz szokása szerint és akkor egymástól két 
szomorú földre menvén, de most ezen földerült esztendő n. havának 
n. napján én egy örömföldre akarnám őket bevezetni, hogy ha Istentől 
és kentektől erre engedelmet nyerhetnénk. D. a J. Kr. !

Erre azonnal megfordulnak, visszamennek a lakodalmas, illetve — 
ha t. i. vidéki helyen vannak — a „szörző ház“-lioz, de nyomban vissza is 
térnek, sőt ha kissé későn kezdték a „járást“, nehogy megkéssenek —
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a menyasszonyos háztól alig érnek ki az utczára, már is visszafordulnak. — 
Másodizben a násznagy a következő „köszöntést“ m ondja:

— Én másodszor is küldöttje vagyok az előbb emlitett ifjúnak, N. 
N.-nek és megtisztelem azért mindazokat, kiket ezen dolog illet és emlí
tem, hogy e földerült évnek x. hó x-ik napján az n-i anyaszentegyház- 
nak oltára előtt az említett virágszálak együtt megesküttek, hogy másképen 
nem leszen az ő elválásuk, hanem csak a halál által. Tehát most azon 
ifjú, N. N azt a virágszálat uraimék kertjéből minden sérelem nélkül ki 
akarja szakajtani és az ő menyegzős kertjében beakarja plántálni, az 
Istennek rendelése és az anyaszentegyháznak szokása szerint, és egyszers
mind azon ifjú én általam igen szépen kéri arra a virágra vigyázókat, 
u. m. a jelenlevő rokonokat, hogy ne tartóztassák azon virágszálat, hogy 
a számukra elkészített menyegzőben boldogul és szerencsésen részesül
hessenek mindannyian, annak rendje, módja szerint. D. a J. K r.!

Harmadizben pedig:
— Én ismét — harmadik — követje vagyok az előbb említett ifjú

nak, itt már valami szent históriáról szoktunk beszélgetni, t. i. mi történt 
Noé pátriárkával a vizözönkor, de itt már nem szükséges az egész histó
ria, csak az, hogy Noé pátriárka az Istennek parancsára egy nagy bárkát 
épített és abba beszállóit a feleségével és három gyermekével és ezeknek 
feleségeikkel és megparancsolá Isten neki, hogy a vízben meg nem élhető 
állatokból is vigyen be magával egy-egy párt, és mikor ez megtörtént, 
az eső 40 nap és 40 éjjel szünet nélkül esett, úgy, hogy a tengerek és 
folyóvizek az ő fenekeikből kiáradtak és a viz oly nagy lett, hogy a leg
magasabb hegyeket is 15 könyöknyivel fölebb haladta és mindent a bár
kán kívül elpusztított. De az Isten 150 nap múlva meleg szelet bocsátott 
a földre, mely a vizet úgy megapasztá, hogy a bárka két hónap múlva 
az Örményország havasain, az Ararát hegyén megállóit; ezt észrevette 
Noé, kibocsátott egy hollót, de ez vissza nem tért, és utána egy galambot, 
a mely nyugvó helyre nem talált, visszarepült; ismét hét nap múlva ki
bocsátott egy galambot, a mely visszajöttével szájában egy zöld olajfaágat 
hozván, melylyel Noé urának nagy örömöt jövendölt. Ugyan ennek pél
dájára, minket is elküldött a mi menyegzős gazdánk, hogy megtekinte
nénk azon hajlékot, ahova ő is egy kevés számú népével elakarna jönni, 
és hogy mi is azon galambnak példájára valamely zöld ágnak a jelével 
akarnánk visszatérni, amit is kívánok, hogy megnyerhessek az én tár
saimmal együtt. D. a J. Kr. 1

Erre a menyasszony keresztanyja előhozza a megvett kis csokrokat 
s eladja azokat — mindenesetre nyereséggel — a násznagynak, a ki értük 
a kívánt — bár formalitásból alkuszik — összeget nyomban ki is fizeti, 
de meg is fizetteti, egyenként szedi be azt a vőlegény „népétől“, már t. i. 
azoktól, kik csokrot kapnak. Most a küldöttség három tagja föltüz egy- 
egy csokrot s büszkén lejtenek a nászos házhoz, ahonnét násznépesen 
térnek ismét vissza, elül a násznagy pálczásan, utána egy fiú a selyem
kendőkből készült lobogóval, rúdja hegyébe czitrom van szúrva, — a
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„muzsikások“ zárják be a menetet, többnyire más nótát húzva, mint a 
mit a násznép dalol. A kocsik is — ha vidékre viszik a menyasszonyt: 
5—6, ha helybe: 3 — beállítanak a monyasszonyos ház udvarába. A 
vőlegény a második kocsin ül keresztanyjával s le som száll, türelemmel 
várja, míg a násznagy kikéri menyasszonyát, mely — ezúttal hosszas — 
„czcremónia“ alatt a násznép az udvaron dalol s aprózza a csárdást. E 
czélból nem egy leányt, menyecskét húznak be maguk közé, a nagyszámú 
nézők közül. A násznép egyik-másik tagja a magával hozott borral teli 
pintesből kinálgatja a nézőket. A menyasszony keresztanyja kijön s átadja, 
föltiizi a kis csokrokat a vőlegény — ez még esküvő előtt megkapta a 
magáét — „népeinek“ ; fáradságáért mindenkitől egy-egy csókot kap. — 
Odabenn a násznagy rákezdi:

— Én negyedszer is követje vagyok már az említett ifjúnak, most 
már ismét azon szent históriáról akarok beszélgetni, midőn Noé kiszállott 
a bárkából, egy oltárt emelt és oly kedves áldozatot mutatott be az Isten
nek, hogy az Isten bizonyság jeléül rendelé neki az égi szivárványt és 
megigéré, hogy vizözönnel a világot többé el nem törli. Úgy ezen ifjú is> 
midőn az ő békességes virágját ezen bárkából ki akarja szakajtani, muzsi
káját megliuzatja, ajándékait elhozta, hogy ő is azt kedves áldozatul be
mutassa; csak kérem mindeneket jó szivvel vegyenek tőlem. D. a J. K r .!

A vőlegény részéről u. i. ezúttal különféle ajándékokat: egy üveg 
pálinkát, egy pékkenyeret, egy pár kést, kis hordó (míg bőviben volt, egy 
akós hordóval vittek) bort, egy fölpántlikázott kakast visznek; ezeket a 
nászasszony átadja egyenként a násznagynak, ez egy mondóka kíséretében 
a mellette állónak adja, ez ismét tovább, végre minden ajándék a legbelül 
ülő, szomorkodó „örömanya“ kezébe jut. A mondókák, az ajándéktárgyak 
jelzett sorrendje szerint:

— Ezen első ajándék most fog általam bemutattatni, u. m. ezen 
ékességes virágszálból felnevelkcdett és italunkra rendeltetett jó és friss 
sárkánytej, mely is rendeltetett a mi lankadt testünknek első reggeli 
táplálására, azért is volt czélom először beadni, csak tessék jó néven venni.

— Midőn az Isten az embert megteremtette, nem elég volt a meg
teremtés az életére, hanem ilyen kenyereket is rendelt a mi életünkre és 
testünk táplálására, mert anélkül lehetetlen a mi életünknek állandóvá 
lenni, azért is rendeltetett a mi életünknek második virágjává, ezt is 
hoztunk a mi szeretetünkből, csak szívesen vegyék tőlem.

— Úgy de az Istentől mikor a kenyér megteremtetett, ennek meg
szegésére fejsze v. kasza igen illetlen volna, azért is rendeltetett ilyen 
kés, melynek Bécsbe beretfa bátyja, csak tessék kérem jól megnézni, ha 
használni akarják, jól megköszörüljék.

— Még más ajándék is fog általam beadatni, u. m. ez a bor, mert 
ezt a második ajándék magához kívánja, ezt bizonynyal az Isten nekünk 
rendelte, mert e nélkül még a szt. mise-áldozat sem gyakoroltathatnék, 
sőt még a menyekző is igen illetlen és sovány volna.
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— Nézzék meg uraim, leány helyett állatot hoztunk, de nem lelkes, 
hanem párás, t. i. egy jó vágni való, azért is nem lehet ezt valami más 
állathoz hasonlítani, mert ez kétszer lett a világra, bőrből van a szakála, 
és ezek azok az állatok, akik Krisztus halála előtt Pétert a megtagadásra 
emlékeztették, és a csinos megszólamlást, vagyis a kukorikolást mai napig 
is viselik; ezt is hoztunk ajándékba, csak tessék jól megfogni.

Az ajándéktárgyak ilyetén való átadásával végezve, folytatja:
— Midőn a három szt. királyokat a csillag a betlehemi istállóhoz 

vezette, a hol a kis Jézus született, ajándékaikat bemutatták, aranyat, 
tömjént és myrhát, azután kérték Máriát, hogy mutatná meg nékik az ő 
szt. fiát, aki után elindultak és sokat fáradoztak, midőn pedig meglátták, 
leborulva imádták, nagy örömmel tértek vissza hazájukba. Én általam is 
azon ifjú, t. i. N. N. kéri arra a virágra vigyázókat, hogy sok fáradsága, 
költsége, ajándékainak bemutatása után egyszer már kedvesét ő is meg
látná és véle örömmel az ő házába mehessen, azért kérem állítsák elő 
azon virágszálat is, aki után mi is elindultunk és sokat fáradoztunk, hogy 
bennünket soká ne késedelmeztessenek.

Erre elővezetik a menyasszonyt, aki — illetve helyette s nevében a 
násznagy — most elbúcsúzik övéitől:

— Tisztelt és szeretett érdemes vendégek, egy kevés ideig csendes
séget kérek. Násznagyi szavamat akarom folytatni, engedjék énnekem 
békével végezni. Beszédem rövid lesz, de igen hatásos mindenek szivére 
és igen méltányos, akinek közöttünk esze nem homálos, tanulhat belüle, 
mert igen világos. A kedves menyasszonyt keresem föl mostan, kit szülei 
elől a kocsi visz gyorsan. Ideje ő neki már egyszer búcsúzni, amelyet 
helyette én fogok mondani. Búcsúzó szavaim miképen kezdjem el, már 
mind a két szemem tele van könyekkel, zápornak módjára hullatom azo
kat, mert bánatos szivem érez nagy fájdalmat. Csendesedjél szivem, szűn
jetek könyeim, hadd bírjam mondani búcsúzó szavaim. Kedves édes atyám, 
te vagy a legelső, mint édes lányodat igazán szerető. Nem voltam előt
ted soha is megvető, áldjon meg ezekért téged a Teremtő. Pedig hány
szor tettem rosszat, mit utáltál, de azért rám soha meg nem haragudtál. 
Sok hasznos dolgokra engemet oktattál, mint szerető atya, én velem úgy 
bántál. Mindenféle jókkal áldjon meg az Isten, folyjon kedved szerint itt 
a földön minden. Magas egeiből reád áldást hintsen, mert reád jó atyám, 
tőlem panasz nincsen. Érj még sok esztendőt, csendes békességben, végre 
koronádat nyerd el a menyégben. Most még egyszer atyám, te hozzád for
dulok, hálás indulattal szivedre borulok. Köszönöm, hogy engem mindig 
hűn szerettél, minden viszonyok közt épen megőriztél, reám soha csak 
rossz szemet sem vetettél, mint egy kegyes atya, engem úgy szerettél. 
Terjeszsze az Isten hosszúra éltedet, minden dolgaidban őrizzen tégedet, 
ne érje bú s bánat atyai szivedet, békességgel tölthesd egész életedet. 
Óh mint vérzik szivem, hogy már el kell hagyni, nem lehet egy házban 
veled tovább lakni; jöjj hát karjaimba, meg foglak csókolni, vérző szivem 
ezzel fogom orvosolni.
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Tehozzád jó anyám mit szóljak, nem tudom, szivemet elfogja keserű 
fájdalom, könyes szemeimet fölnyítni nem birom, búcsúzó szavaim csak 
zokogva mondom. Itt van az elválás keserű órája, mely esik szivednek 
nehéz fájdalmára, most mindjárt ültetnek férjem kocsijára, kedves szülő 
anyám, szived fájdalmára. Kedves, édes anyám, jöjj ide én hozzám, hogy 
még utoljára hadd csókoljon meg szám, hadd öleljenek meg e szerető 
kezek, mert segítségedre ezután nem lesznek. Elválok tőletek, de szivem 
nem hagy el, anyai hűséged magammal viszem el. Áldja meg az Isten, 
mert jó anyám voltál, mind a két kezedet, melyekkel ápoltál; áldja meg 
eszedet, mert engem oktattál, de áldjon meg azért, mert jó férjhez adtál. 
Adjon az Úr Isten neked egészséget, ha segítségedet elviszik mellőled; 
ha pedig eléred utolsó órádat, nyerd el a menyégben te is koronádat. 
Hol vagy édes anyám, jer még egyszer ide szerető leányod karjai közibe, 
hadd csókoljalak meg téged utoljára, mert nekem mennem kell innét nem
sokára. Áldjon meg az Isten kedves, édes anyám, mert te voltál nekem 
jó, hív, őriző dajkám, te neked köszönöm Isten után éltem, te voltál énne
kem mindenben vezérem. Látom, kedves anyám, miként vérzik szived, 
hogy engem ily hamar elvisznek mellőled; ne keseregj értem, ennek így 
kell lenni, hiteles párommal nekem el kell menni. Az én szivem is fáj, 
hogy ilyen jó anyát el kell hagynom, nem is mondhatom fájdalmát, de 
hát el kell mennem, bár vérezik szivem, mert így kívánja azt hites fér
jem tőlem. Csókolom anyai áldott jó kezedet, melyekkel ápoltál minden
kor engemet; áldjon meg az Isten mindenütt tégedet, ne érje bú s bánat 
anyai szivedet.

Többeket keresnek könyező szemeim, kikhez még teszem búcsúzó 
szavaim. Kedves testvéreim, itt az óra jelen, szerető testvértek tőletek 
elmegyen, elmegyek tőletek, de szám áldást rebeg, rátok jó testvérim, 
azért ide jérték, had öleljenek meg e szerető kezek, mert tovább veletek 
egy házban nem leszek. Legyen közöttetek szeretet és béke, az atyafi- 
ságnak ez a legszebb éke. Minden lépésieket szerencse kisérje, egyik a 
másikat soha meg ne sértse. Szüleit mindenki tisztelje, becsülje, hogy 
Istentől a jó életet elnyerje. Ha e tanácsomat ti megfogadjátok, az Úrnak 
gondja lesz mindenkor reátok.

Hol van öregatyám, majd eltévesztem őt, tudom, neked hamar ássák 
a temetőt. De ó h ! ezer hála az erős Istennek, hogy megérted napját férj
hez menésemnek. Adjon az Úr Isten neked még sok évet és az évek mellé 
erőt, egészséget, de adjon még hozzá csendes békességet, hogy legyen 
mindenkor Istenben reményed.

Öreganyámnak is sok jókat kívánok, mivel nemsokára tőle is elvá
lok. Az Úrnak áldása ő reá is térjen, éljen még sokáig csendes békes
ségben.

Násznagy s nászasszonyom kívánom önöknek, mint mellettem szives 
és hű őrködőknek, éljenek halálig friss jó egészségben, fáradságuk díját 
leljék fel az Égben,
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Végre minden rokon, ki ide tartozik, a mi menyasszonyunk most 
búcsúzik. Kedves jó rokonim itt a végső óra, jertelc karjaimba mindnyá
jan egy csókra, hadd öntsem ki forró óhajtásim rátok, mit szivem mélyé
ből hozzátok bocsátók. Legyetek Istentől áldottak mindnyájan, végtére 
jussatok fel a meny országba.

Kedves keresztszülők, kereslek titeket, kik keresztlánytokat igen 
szerettétek. Előttetek soha sem voltam megvető, áldjon meg titeket ezért 
a Teremtő. Ki gyenge testemben először hordoztál, a szt. keresztségben 
emgemet tartottál; Isten kegyelmébe ekképen juttattál, még a fúvó szél
től is megoltalmaztál: köszönöm tinektek a ti jóságtokat s én utánam 
tett sok fáradozástokat, miként a szt. Isten adjon lelki jókat. Ha egyszer 
eljövend utolsó órátok, nyerjétek el égben dicső koronátok.

Kedves lánybarátim (akiknek nagy része benn van a szobában, más 
része az ablak alatt), tán azt gondoljátok, hogy búcsúzó szavam nem ér 
el hozzátok, — dehogy nem, ti vagytok az én barátaim, azért is illetnek 
búcsúzó szavaim. Kedves lánypajtások, elválok tőletek, nem lesz már 
számomra játszóhely közietek, nem leszek veletek a kompániában, a 
vasárnapokon levő mulatságban. Nekem már férjem van, annak kell en
gedni, annak a kedvét kell mindenben keresni, nem lehet ezután mulat
ságba menni, a rám bizott munkát kell teljesíteni. Én kedves barátim, 
azt kívánom nektek, hogy i*e örüljetek soha fejkötőnek, mert a világon 
azt sok aszzony átkozza, azt is, ki legelőbb a fejére húzta, mert akinek 
esik istentelen párja, a fejkötő hamar koporsóba zárja, — azért hát mind
nyájan úgy imádkozzatok, hogy az Úr Istentől jó társat kapjatok. Én is 
mindnyátoknak szivemből kívánom, hogy az Isten nektek jó házastárst 
adjon, akivel boldogul folyjon életetek, — többet nem mondhatok, Isten 
ti veletek.

Kedves felső s alsó jó szivü szomszédim és kik jelen vagytok, roko
nim, barátim : az Isten áldjon meg titeket fejenkint, ne erezzetek a föl
dön fájdalmat, kínt. Az itt maradóknak kívánunk jó kedvet, nekünk uta
soknak boldog megérkeztet.

Midőn a násznagy végre bevégzi a búcsúzó köszöntések e hosszú 
sorát, a keresztanya fölfogja a menyasszonynak lepedőbe — csak két sar
kával — összekötött ágyneműkészletét s azt a vőlegény elé, a kocsira 
teszi, olykép, hogy a vánkos-cziháknak horgolt betétei, a paplanok szé
lei kilássanak, — a czigány erre a „kocsira ládám, kocsira párnám“ 
kezdetű nótába csap át, ezt fújja a násznép is. A násznagy (v. vőfény) 
kivezeti a menyasszonyt a közvetlenül a konyhaajtó előtt álló második 
kocsihoz s fölsegíti vőlegénye mellé, közvetlenül előttük a ruhanemű, — 
midőn elhelyezkedtek, egy ember megfogja a kocsi hátsó tengelyének 
végét s háromszor megemeli, meg ismét lebocsátja, megzökkenti a kocsit 
(inundja^^azerFfliogy az uj asszony annak idején könnyen szüljön), mire 
az olsA kocsi megindul s utána a többi is kirobog az udvarból, az utolsó 
előttin vannak — ha t. i. a menyasszonyt vidékre viszik — a sifonérok, 
az utolsóra ülnek a czigányok, a többire a násznép. A jelzett esetet véve:
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a kocsik (másodikon az uj párral) a falu végén megállanak s bevárják a 
násznépet, ha pedig helyben van a lakodalom, úgy a három kocsi, az 
első és utolsó üresen (de így kell lenni), nem egyenes utón, hanem „utat 
tévesztve“ (hogy a menyasszony haza ne találjon, el ne hagyja urát), a 
mcnyasszonyos ház „örökségén“, vagy ennek udvarából ki, egy másik 
örökségen fel, ismét egy másikon lemenve, hajt be a vőlegény udvarába, 
innét a két üres kocsi — nem kellvén tovább őrizniük a menyasszonyt, 
mert azért fogták közre, hogy el ne szökhessék — mindjárt távozik, de 
az uj házaspár a kocsin ül, míg a násznép oda nem érkezik. A kocsikkal 
egyidejűleg elinduló násznép az utczáról visszafordulva a menyasszonyos 
ház udvarába tér, onnét a násznagy bemegy a szülőkhöz s azokat — 
egybegyiilt rokonaikkal — meghívja a „vendégségre.“

Ezek végeztével vonul a násznép a falu végén álló kocsikhoz s azo
kon „haza“, illetve a helyben levő lakodalmas házhoz. Midőn oda érnek, 
a lakodalmas ház ajtaját zárva találják, miért is a násznagy beszól az 
ablakon a vőlegény benn levő- szüleihez :

— Tisztelem az urakat, hogy ezen menyegzős vendégfogadóba egy 
kevés számú népemmel beeresztenének, mindenekért a mit elköltenénk 
és éjszakai szállásért, mert népem el vagyon fáradva — kész fizető 
leszek.

— Honnan valók és honnan jönnek ? — Kérdi a gazda.
— Európából valók vagyunk, keletről jöttünk nyugatra (v. amiként 

valójában van) és ezen menyegzős hajlékban meg akarnánk szállani lako
soknak, hogy" ha befogadnának és beeresztenének.

Beeresztik a násznágyot a konyhába, ahol az folytatja :
-— És most uraim a magyar nemzet krónikájáról akarnék példát 

mondani, hogy ha meghallgatnák, érdemes uraim. Midőn a mi magyar 
hazánkban még más nemzetek is laktak, akkor alsó Ázsiából, a „káspi- 
tói tenger“ mellől megindultak a mi magyar őseink Balambér vezérlete 
alatt, számszerint u. m. tizezernyoleszáz és nyolczvanan és szerencsésen 
erre a helyre jutottak, ahol meg is telepedtek. Ugyan én is kedvére vol
tam a mai napon egy szép seregnek és nem hogy azon népeimből elvesz
tettem volna, a melyeket a házamból elindítottam, hanem inkább még 
egyrgyel többet hoztam, mert az ott, keleten (v. ahol) levő királynak 
(a menyasszony atyja) a leányát ezen házi gazdám fiának feleségül sze
rencsésen meg is nyertem, azért alázatos kérésem vagyon tehát, a me
nyegzős ajtók fölnyitására és az én elfáradt népemnek megnyugvására, 
azért azok bebocsátását kérem, hadd mutathassam be a mi menyasszo
nyunkat. D. a J. Kr. !

Most a vendégsereg bevonul a szobába, jön a kocsiról imént leszállt 
menyasszony is vőlegényével; ezek alig lépnek be, közel az ajtóhoz meg
állnak s a násznagy folytatja:

— Hallják meg uraim én sok bujdosásim, hegyreken, völgyeken 
keresztiiljárásim s az én népemmel ide eljutásim. Üszszel kezdtem én 
meg az én járásomat, sok hűvös harmatok lepték nyomaimat és sok
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hűvös szellők sörgették orczámat. De most szép mulatság váltja fel azo
kat, hogy fáradt népemet megvigasztalhassam, szomorú szivüket megvi
gasztalhassam és nyugodalomnak hogy őket adhassam. Becsületes nemből 
vagyon származásunk, Európában vagyon mi lakásunk, keletről jöttünk 
nyugatra és onnan valók vagyunk és ide azért jöttünk, hogy dolgunkhoz 
lássunk. A múlt esztendőben arról elmélkedtünk, hogy egy virágszálat 
vájjon hol keressünk, ezen ifjú kertjébe, akit beültessünk, de rá is segített 
a mi jó Istenünk. Azért jó uraim, tegyék meg azt nekünk, e pár virág- 
szálat fogadják el tőlünk, legyen az asztalnál nekik egy kis helyük. 
D. a J. K r.!

Erre a vőlegény szülei megcsókolják menyüket, fiukat, az asztalhoz 
vezetik őket, egymás mellé ültetik. A vőlegény csakhamar fölkel, szor
goskodik. hordja a bort az asztalra, de a menyasszony ott marad egy 
darabig koszorúsán, de mikor a szüleit „be akarják hajtani“, a vőlegény 
keresztanyja bevezeti a kamarába s ott átöltözteti, fejkötőt tesz fejére, 
így várja be aztán szüleit.

Ha a menyasszonyt vidékre vitték, a násznagy bevárja, míg annak 
szülei a „szörző. házhoz“ — mert oda szállnak, a kocsit vagy kocsikat, 
melyen mentek, visszaküldik, a lovak visszahajtására hozván magukkal 
valakit — megérkeznek, mikor ezt megtudják, — ha pedig a menyasszony 
helyből való, csak addig várnak, míg a menyasszony átöltözik, mire föl
kerekednek s a násznagy vezetése alatt, násznépesen, muzsikaszóval 
elmennek, a menyasszony szüleit, rokonait „behajtani.“

A meghívottak csatlakoznak a násznéphez, mely így megsokasodva, 
muzsikaszó s nóta mellett vonul vissza a lakodalmas házba, a hol a 
menyasszony népeit bocsátják be előbb; ezeket az ajtóban reájuk váró 
menyasszony, illetve már „menyecske“, apján s anyján kezdve — sorra 
csókolja; a vőlegény „népeit“ ezúttal nem. Bemennek, sürögnek-forognak, 
végre nagy ügygyei-bajjal (sokan vannak és kicsiny a szoba) asztalhoz 
ülnek, legfölül az uj pár, mellettük az örömszülők, keresztszülők. Mikor 
mind helyet foglaltak, a násznagy a szoba közepére állva, hogy nyugod- 
tabban várakozzanak — mi közben iszogatnak — a vacsorára, a követ
kező tréfás dikeziót mondja:

— Érdemes uraim, egész gyülekezet, ki igen szép rendelt helyre 
telepedett, tessék kelméteknek csendességben lenni, mert az ételekről 
akarok beszélni. Mivel én vagyok ma a legelső szakács, mesterségem 
értem, jobban mint egy takács. A sokféle étkek nemsokára jönnek, legé
nyeim ott künn, egyre-másra főznek. Hogy ne kelljen várni órárul órára, 
adtam már foglalót tizenkét öl fára, most pedig napszámost kell hozzá 
keresni, mert a fát, uraim, fői is kell aprítni, azért hogy idején megfőjön 
az étel, hogy itt nálunk senki meg ne haljon „éhei“ és hogy a tehénhús 
megfőjön idején, itt áll taglójával a mészáros legény s azt mondja, hogy 
ki-ki készitse el gyomrát, mert ő holnap délre levágja a marhát, kilencz 
legény pedig reszeli a tormát, ami mindnyájának tüzeli az orrát. Agáidra 
is küldtem paprikáért kettőt, elvittek magukkal egy nagy sütőteknőt,
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mert sok paprika kell holnap a levesbe, hogy ne legyen hiba semmi az 
ételbe. Malomba is elment egy jó béres szolga, a tésztának való lisztet 
majd meghozza, magam pedig megyek káposztát gyalulni, mert ideje azt 
már besavanyítani, feleségem pedig elment a piaczra, tyúkot vásárolni a 
holnapi napra. Még csak egy van hátra, bors kell az ételbe, elküldtem 
már érte két kocsit Eszékre. Lesz itt minden elég, majd hozom a többit, 
addig jó uraim, egyék meg a semmit.

Yggre hozzák a gazdasszonyok a párolgó — „metéttes“ — marlia- 
hus-levest; a násznagy az ajtóban két tálat átvesz s azokat vivén, mondja :

— Érdemes vendégek, nem üresen jöttem, étkekkel terhelve vagyon 
mindkét kezem, de mielőtt hozzá nyúlnak a kanálnak, buzgó szívvel hálát 
adjanak az Úrnak. De hogy én most itten hosszan ne papoljak és a forró 
táltól sebeket ne kapjak, vegyék el kezemből ezt a forró tálat, amelyet 
ujjaim tovább ki nem állnak. A hátam megett is még húsz legény va
gyon, azoknak is kezét süti igen nagyon, — ne tántorogjon hát most 
előttem senki, mert a nyakát hamar leforrázom neki. Itt tehát a leves, 
melyet adott jó hús, azért itt senkinek szive ne legyen bús. Nosza muzsi
kusok, hadd szóljon egy víg tus, ezzel: dicsértessék az Úr Jézus Krisztusi

Ezzel leteszi — leteszik — a tálakat s asztalnál közel az ajtóhoz 
kijelölt helyére állva, keresztet vet s fennszóval elmondja az asztali áldást, 
ugyanezt teszik a vendégek is, de ülve és magukban, végre megkezdődik 
a „kánalazás“, étkezés. A násznagy, a ki ilyen alkalmakkor ugyancsak 
be van fogva — legelőbb végez, siet, mert ki-ki kell tekintenie a kony
hába. Hozzák a tormás-húst, átvesz egy tálat s mondja:

— Gyenge borjúhús ez, mit hoztam tormával, csak harmincz tavasz- 
szal járt ki az anyjával, gyengesége miatt a szénát sem ette, szegény 
gyenge állat csak a korpát nyelte. Ezért a tormáért jó sokat fáradtam, 
szép Magyarországot széltében bejártam, ezt a keveset is Marostőben 
ástam, szerencsémnek tartom, hogy reá akadtam. De az erős étel való 
csak magyarba, nem igen fér ebből a német gyomrába. Lesz még több 
étek is, csak ne siessenek, az erős étekből keveset egyenek. Tessék "hát 
a tormás, gyenge borjúhússal, erre kínálja meg társát ki-ki borral, — 
egyék hát uraim, jó apetitussal, ehhez is tartozik a czigány egy tussal.

Erre a czigány, aki különben is mindig húzza, erősen rázendít s 
esznek tovább. Közben, némely helyen már, tányérát is váltanak, de leg
több helyütt két gazdasszony körüljár, a vendégek elől fölveszi a tányérát 
s egy azon törülővei kitörli és ismét visszateszi.

A mikor a káposztát hozzák, a násznagy ismét fölkel s mondja:
— Paradicsom kertből éppen most érkeztem, mely gyönyörű kertnek 

gyümölcséből ettem, mivel hogy sokáig ottan kertészkedtem, szép fejes 
káposztát bőven termesztettem. Nagy Magyarországnak jórészét bejártam, 
ily káposztafélét keveset találtam; de annyit mondhatok, hogy ahol csak 
jártam, mindenki dicsérte, fülemmel hallottam. Szárma és káposzta az étkek 
vezére, nemes magyar hazánk, országunk czímere, még királyunknak is 
gondja vagyon erre, áldott föld az, ahol terem a gyökere. Mégis nem
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dicserem, dicsérje meg magát, mert belevágattam fél tábla szalonnát, 
tizenkét disznónak elejét, hátulját, keresse meg benne ki-ki fülét, farkát. 
Mivel pedig most a káposzta itt vagyon, ki-ki az evéshez jó buzgóan fog
jon, hogy restsége miatt éhen ne maradjon és aztán elémbe panaszokat 
nyújtson.

Mikor a kocsonyát hozzák:
-  ----ismét- megérkeztem uraim, sokára, de merem mondani, nem jár

tam hiába, mert olyan jó étket hoztam valójában, mely első kocsonya 
az étkek sorában. Ezen eledelért nagy próbát is tettem, egy szilaj biká
val hét nap verekedtem, kicsinyben múlt, fogam hogy ott nem feledtem. 
De oda se neki, csak hogy legyőzhettem, nosza hevenyében a bőrit levet
tem, a fejét nyakastól egyszerre leszeltem, ezt a jó eledelt ebből készí
tettem, megvallom uraim, ezt én is szeretem. Mivel hogy nincsen több 
ilyen ízes étek, erre a magyarnak vizet inni vétek. Itt a jó kocsonya, 
uraim vegyék el, széles jó étvágygyal, kívánom, egyék e l; ámde erre bort 
is sokat igyanak és így mindannyian szépen mulassanak. Többet már 
nem hozok, rá ne is bízzanak.

Ezután hozzák a pecsenyét, ennél:
— Itt Hozok sülteket, számtalan sokfélét, azért köszörülje jól meg 

ki-ki kését, hogy el ne csorbítsa a tányérja szélét. Húzza kend meg komám 
rekedt hegedűjét! Nincs párja étkek közt a jó pecsenyének, mert ez 
vidámságot okoz az elmének. Ősatyáink miért voltak olyan vének, azért, 
mert borral és pecsenyével éltek. Tessék hát uraim, vegyék el kezemből, 
jó nagy darabokat metéljenek ebből, de bort is igyék rá, aki eszik ebből, 
mert ha bort nem iszik, nagy foga nő ettől.

Utolján süteményt hoznak, ekkor:
— Itt van fáin lisztből jóféle sütemény, nincs ebben sem ánis, sem 

mustár, sem kömény, czukorral vegyítve nem is igen kemény, aki ilyen
nel él, nem bántja a köszvény. Elhoztam végre hát a jó béleseket, mozsola- 
szőllővel telt édességeket, tudom, hogy szeretik az itt levő szüzek, annál 
is inkább az öregek és őszek. Itt van jó uraim, valamint a vont méz, 
mindjárt megkívánja az ember, ha ránéz, bátran lehet enni, gyomornak 
nem nehéz, fogjon meg hát minden darabot kilencz kéz.

A mikor a vacsorázásnak vége, a vendégek fölkelnek, a czigányok 
pedig, a kik vacsora alatt folyton húzták, leülnek az egyik sarokban levő 
asztalhoz vacsorálni. Míg ezek esznek, a menyasszony sorra csókolja a 
vendégeket, amiért mindegyiktől kap néhány krajczárt; a fiatalok dévaj- 
kódnak, siettetik a czigányokat, hogy végezzenek már az evéssel, mert 
„viszked a talpuk.“ Húzza a czigány, a fiatalok járják a „libbenős csár
dást“, ha a czigány félbehagyja, biztatják: „hogy volt?“ Az új menyecs
két, a ki vacsora után újból átöltözött, férjén kezdve, mindenki sorra 
tánczoltatja. Az öregebbek az asztalnál ülnek, beszélgetnek, isznak s 
közben-közben „fónak“ az asztalon hagyott sültekből, pecsenyéből, tész
tából, „kőttesből“ ; az emberek pipáznak, szivaroznak, még a gyerekek is. 
Mikor a czigány pihen, a legények, fiatalabb emberek körbe állnak s ki
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hogyan tudja — mindegyik jobban akarja — „verbunkónak“, lassú csár
dás tempóban, dalolva és ficzánkolva, körül lejtenek; tréfálkoznak, dalol
nak, amiben egymást, sőt önmagukat akarják fölülmúlni. Majd ismét 
húzza a czigány s tánczra kerekednek. így telik az idő, végre úgy „éjfél 
közben“ az új párt muzsikaszóval elkísérik aludni a kamrába, vagy istállóba, 
a hol t. i. számukra ágyat vetettek. A vendégek is „elszélednek“ haza, a 
menyecske szülei, rokonai — ha vidéken vannak — a szörzőházhoz.

Megjön a másnap reggel. A vőlegény vendégei minden hívás nélkül 
összegyűlnek, de a menyasszony népeit ismét úgy hajtják be, miután 
bepálinkáztak, dalolva, muzsikaszóval násznépesen mennek el értük, oda
érve, a násznagy bemegy s meghívja őket.

Mivel a menyasszony rokonai, ha vidéken vannak is, nem egy helyen 
háltak, a násznép a szülők után külön elmegy mindcnikhez, de dikczió 
csak a szülőknek já r ; „összeszödi“ őket s így mindannyit együtt „hajtják“ 
be a lakodalmas házhoz, a hol, mire a násznép visszaér, már terítve van,

várja, fogadja vendégeit. A menyecske 
most, valamint az előző este, mikor 

„ b eh a jta tta k ú jra  nagy dikeziókat tart.
A harmadik nap reggelén a czigányokat, a kik az étkezések alkal- 

mávali „tányérozással“ is összegyűjtöttek (habár a „fehérje“ nem igen 
hullott) néhány forintot, miután bepálinkáztak, megreggeliztek s mind
egyiket utravalóul megajándékozták egy-egy czipóval s egyéb maradék
kal, hazaszállítják; de azért a násznagy, néhányad magával, még e napon 
is „behajtja“ a vendégeket „fölöstököm“-re, nagyobb része azonban „déli 
ebédre“ is még ott marad; az étkezésen kívüli időt dalolással, dévajko
dással s tréfás társas-játékokkal (haragszom rád stb.) töltve. Lakodalom 
alatt a leányok, menyecskék, fiatalabb asszonyok napjában háromszor- 
négyszer is átöltöznek, majd „misés ruhába“, majd a különféle „déjjestibe“, 
egyszer „tornyos“, máskor „magyar fejkötőt“ (ez legjobban áll nekik), 
majd meg gyöngygyei kivarrott „neczczet“ tesznek fejükre, majd meg 
csak csinos „keszkenyő“-vel hátra kötik azt. Harmadik nap este felé tá
voznak a vendégek, a kiket a menyasszony — búcsuzásul — sorra csókol.

Negyedik nap van a „gazdasszony vendégség“, ekkor a lakodalmat 
„kifőző“ gazdasszonyok (némely helyen nyolezan-tizen is vannak) vendé- 
geltetik meg magukat, a mikor is a menyasszony, új menyecske, szol
gálja fel nekik a maguk „főztjét.“ Itt meg kell jegyezni, hogy bármi kis 
összejövetelt tartanak is, három-négy gazdasszony forgolódik a konyhán.

Mikor a menyasszonyt „kikérik“ a szülei háznál, mikor pedig „be
kérik“, a lakodalmas háznál mindig nagy számban csoportosulnak össze 
a nézők, a falu apraja, nagyja. De különben is, a mi a kis falvakat igen 
jellemzi, a faluban bármelyik háznál történjék valami, bármely csekélység: 
nyomban összefut a nép, kiállnak a kapukba — még a máskor a szobák
ból ki sem mozduló „banyák“ is — s kérdezgetik : „Mit níznek ?“ Mire 
a felelet többnyire ilyenféle szokott lenn i: „Horvátéknál pörőnek“ (vagy 
„verekönnek“). „Yargáéknál egy görényt fogott a csapóvas“ stb.

a menyecske is felöltözött s csókkal 
népei közül egy, vagy a násznagy,
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Lakodalom után az új menyecske még az utczán is csókolózik; 
megcsókol mindenkit, akivel mint asszony először találkozik, sőt o czélból 
jó ismerőseit, még lakásukon is fölkeresi, a mikor természetesen „kijár egy
két hatos/' E csókolózást addig „szabad“ neki folytatni, míg nálánál a 
farsangon (nagyon elvétve történik, hogy máskor legyen lakodalom) újabb 
menyasszony nincs, vagy — ha mint ilyen, ő az utolsó — míg vissza 
nem vendégelik.

A „visszavendéglés“ a lakodalom után egy hétre szokott történni. 
Ez abból áll, hogy az új menyecske szülei, az ő részükről, valamint a 
vejiik részéről legközelebbi rokonokat meghívják „egy kis mulatságra“, 
természetesen a vő keresztapját, a násznagyot is, a ki a többi meghívot
takkal (már t. i. a kik a vő részéről vannak) egyszerre jelenvén meg, 
belépve, elmondja a szintén tisztéhez tartozó „beköszöntő“-t.

Erre, miután az új menyecske, a ki mint ilyen először jő a szülői 
házhoz, szüleit, rokonait sorra megcsókolta, „letelepednek“ s hamarosan 
hozzá is látnak a déli ebédhez, mely után beszélgetnek, mulatoznak és 
ha mind helyből valók, vacsorára is „mögmarannak“ s csak úgy éjfél 
felé oszolnak szét.

Ezzel aztán véget érnek a lakodalmi és ezzel járó ünnepségek, aminek 
a násznagy örül legjobban, mert már belefáradt a sok „előjárói“ beszédbe. 
Ha valamennyi „köszöntő vers“ elmondására vállalkozó, vagy képes nász
nagy nem találkozik, úgy a „visszavendégelési beköszöntő“, a többrendbeli 
pohárköszöntő és az ételek beköszöntése elmarad; de a többinek elmaradni 
nem szabad, még ha násznagy-uram úgy izzadja is ki azokat.

Legkevesebb dolga akad a násznagynak, mikor a leányhoz olyan 
„vöt szállétanak“, a ki árva fiú ; mert ez, esküvő után, menyasszonyával 
egy kocsira ülve, minden czeremónia nélkül robog be új otthonába. De 
még a leírtnál is több a dolga a násznagynak, ha olyan „vöt szállétanak“ 
a házhoz, a kinek szülei vannak, mert habár a lakodalom lefolyása min
den mozzanatában azonkép történik, mint az imént leírtnál, de minden 
fordított viszonyban, s épen ez az oka, hogy a násznagynak — a ki ez 
esetben a menyasszony részéről való — itt nehezebb a föladata, mint 
amott, mert minden köszöntőn „fordétani köll“, „újra köll szörkeszteni“, 
módosítani.

Még az eljegyzésre nézve kell megjegyezni, hogy ez a szegényebb 
sorsuaknál nincs összekötve lakomával; nem a háznál, hanem a papnál 
„gyürüzködnek össze“, az köti őket össze az előirt egyházi szertartás 
szerént s ez összekötést mindössze egy kis szükebb körű barátságos ebéd 
követi.

Befejezésül megemlítendő még, hogy az új menyecske, ipát és napát ' 
(férjének szüleit) „apám-uram“ és „anyím-asszony“, férjének bátyját 
„bátyám-uram“ ennek nejét „néném-asszony“ és férjének öcscsét, ha* az 
még legény sorban van : „kisebbik uram“ néven szólítja.

10
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Lakodalom a sokaczoknál.

A sokaezok lakodalmi szokásainak is meg vannnk a maguk kiváló 
érdekességei; csekély eltéréssel azonban mind egyformák. Tárnái Károly 
a mohácsi sokaezok lakodalmi szokásait következőleg Írja le:

A házasulandó legénynek valamelyik idősebb nőrokona elmegy a 
kiszemelt leány szüleihez, magával vivőn az úgynevezett „szvatiezc“ 
kendőbe takargatott, arany, vagy ezüst pénzzel tűzdelt almát. A leány 
anyja és atyja előtt elmondja kis kertelés után (nem rigmusokban), hogy 
voltakép mi járatban van. Ha a fiatalok és szülők netán már a „kéretés“ 
előtt tisztában voltak a „párti“ dolgában, akkor a kérő által az asztalra 
letett, előbb említett almát elfogadják. Ha netán meggondolási időre van 
szükség, akkor is elfogadják ugyan; de ha kosár a dolog vége, 
akkor egyszerűen visszaküldi a leány a legénynek az almát. Ha a „szva- 
ticzé“-nek az almát nyomban visszaadják, akkor a leány, vagy ha az 
nincs jelen, a leány anyja a kosár enyhítéséül, de főleg tisztességtudás
ból, mindig megcsókolja az almát és csak aztán adja vissza.

A kéretést követi az alkú (pogodba). Ha a leendő menyasszony meg
tartja az almát, akkor néhány napra rá leginkább este a lányos házban 
összejön néhány rokon úgy a vőlegény, mint a menyasszony részéről. 
A vőlegény rokonai ekkor hoznak magukkal egypár nagy terjedelmű 
pogácsát s néhány üveg bort, vagy most már inkább pálinkát, mindezt 
az alkú alatt közösen elfogyasztják. Ez alkalommal szokták megbeszélni 
az anyagiakat, de főleg azt, hogy a menyasszony a komának és a nász
nagynak milyen inget készítsen lakodalmi ajándékul, vagy hogy az inget 
készen hozza-e, vagy csak kiszabottan, továbbá, hogy a leendő lakodalmi 
vendégek mindegyikének fehérneműből készítendő minő ajándékot hozzon. 
A vőlegénytől pedig a menyasszony testvéreinek, vagy ilyenek nem lété
ben legközelebbi fiatalabb korú fiú- vagy leányrokonai részére czipőket 
és csizmákat kérnek. Ha mindezzel tisztába jönnek, kitűzik az esküvő 
napját, y

A lakodalomra a csausz hívja meg a vendégeket. A csausz fölbokré-- 
tázott kalappal, a hátán fokosra akasztott csutorával szokott tisztében eljárni. 
Egypár szóval mondja el a meghívót s aztán megkínálja csutorájával a 
meghívottat. Tréfás legénynek kell lenni a csausznak, mert ebbeli képes
ségét különösen a lakodalom napján erősen kell csillogtatnia.

Az esküvő előtt a vőlegény lakásából indul meg a násznép zászló 
alatt, dudaszóval a menyasszonyért. Ekkor viszi a csausz fokosára akasztva 
a vőlegény előbb említett ajándékait a menyasszonyos házba. Mielőtt aztán 
a nászmenet az esküvőre menne, a menyasszony szülői áldást szoktak 
adni a leendő új párra. Athághatlan szabály az, hogy mikor a menyasz- 
szony vőlegényével kimegy atyja házából, visszafordulnia nem szabad. 
Pedig ugyancsak minden cselt fölhasználnak, hogy a menyasszonyt a 
visszatekintésre bírják; de minden furfang kárba vész, mert a menyasz-
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szony egy pillanatra sem feledi el, hogy a visszatekintés nagy szeren
csétlenséget hoz a kötendő frigyre.

Mikor a lakodalmas nép a templom elé ér, a fiatalok tanczra pen- 
derülnek és folyton járják a templom előtt nemzeti táncznkat, a „kólót“, 
míg csak az esküvő meg nem történt.

Esküvő után az egész násznép a koma lakására megy, hogy onnan 
elvigye a komától okvetlen kijáró ajándékokat. Ha a lakodalom csak egy 
napra van tervezve, akkor a komától a násznagyhoz is elmennek s onnét 
is ajándékokkal terhelten távoznak a vőlegényes házba. Ha többnapos 
a lakodalom, akkor a násznagy ajándékait csak másodnapon hozzák 
cl. A koma és násznagy ,,termőág-“at, fánkot, sülteket, tepszikben levő 
réteseket, melyekre szalag-csokrok vannak gombostűkkel odatűzdelve, 
szoktak ajándékba adni. Ez ajándékok közt a legfontosabb az úgyne
vezett „termőág“ (gráná). Ezt szokták a lakodalom egyik estéjén elárve
rezni s az ezért befolyt pénzt a menyasszony kapja ajándékul. A termőág 
egy egész kenyérbe tűzött három-ágba nyúló galy, melyet szalagokkal 
vonnak be. Erre aztán gazdagon különféle süteményeket, tűket, szala
gokat, virágokat tűzdelnek.

A templomból a lakodalmas nép ugyancsak zászló alatt és dudaszó 
mellett a vőlegényes házba megy vissza, hol az érkezőket a vőlegény 
atyja már az udvaron várja és pedig akkép, hogy a ház konyhaajtajától 
az utczaajtóig vásznat téríttet, melyen a menyasszonynak kell bejönnie a 
házba. Mikor a menyasszony a vászon-uton befelé jő, akkor a vőlegény 
apja pénzdarabokat szór a menyasszony elé, a mely pénzdarabokat annak 
föl kell szednie. A konyhaajtóban aztán két kenyeret és két kancsó bort 
adnak a menyasszony kezébe, miket ez aztán bevisz a már felterített 
lakodalmi asztalra. Az asztal mellett elhelyezkedik a vendégnép, mégis 
olykép, hogy a menyasszony és vőlegény egymás mellé ülnek, a vőle
gény mellett a koma, a menyasszony mellett pedig a násznagy foglal 
helyet. A koma mellett a nászasszony ül s emellett a komaasszony. Az 
ebéd alatt a vőlegény és menyasszony csak a legritkább esetben nyúlnak 
az ételekhez s rendszerént némán, szemlesütve ülik át az egész ebédet.

Ebéd után, alkonyat felé kocsikon mennek legények, leányok egész 
utón énekelve a menyasszonyos házba a menyasszonyi ágyért, a tulipános 
ládáért és ajándékokért. A vőfély (diver) veszi magához a láda kulcsát, 
melyet — ha visszaérnek a vőlegényes házba — a vőlegény anyjának 
ad át.

Következik a vacsora. Ez alatt hordják be aztán a menyasszony 
ajándékait, az úgynevezett „abromeniczán“. Á csausznak ezen ajándékok 
kiosztásakor, valamint később a termőág elárvereztetése alatt kell abbeli 
képességét kimutatni, hogy tréfás ötletekkel tudja fűszerezni ezeket a 
kiválóan kedvelt aktusokat. A menyasszonyi ajándékokért is mindenki 
pénzt (rendszerént egy-két rézkrajezárt) szokott adni. A csausz ezeket a 
pénzdarabokat egy áldozatra szánt kakassal nyelcti le, melyet később 
aztán levágnak, megsütnek s a benne talált pénzt a menyasszonynak adják.
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Az est folyamán — mikor már az új párt aludni akarják küldeni — 
a csausz kimegy az udvarra cs az ablak alatt kukorékolni kezd. Mikor 
egy-egy kis időközben harmadszor kukorékol a csausz, akkor az új párnak 
föl kell kelni az asztaltól és aludni menni. Aludni pedig az új pár ez első 
éjszakán mindig a padláson szokott, hol már el vannak készítve a fek
helyek. Mikor a menyasszony a padlásra nyúló létrára lép, valaki fazekat 
szokott a földhöz vágni. A padlásra az uj párt a koma és a „diver“ kíséri 
fel. Ez utóbbinak főleg az a tiszte, hogy a menyasszonyi ágyon hente
regjen azért, hogy az elsőszülött fiúgyermek legyen. A levetkezéskor a 
vőlegény csizmáit mindig a menyasszonynak kell lehúzni, minek jelentő
ségét nem nehéz kitalálni. Mikor aztán a koma és a „diver“ lejönnek a 
padlásról, a vőlegény felhúzza a padlásra a — létrát. A jelzett két kikül
döttnek leérkeztével elárverezik a többször említett termőágat.

Az esküvő utáni napon megy a menyecske a „diver“ és néhány rokon 
kíséretében vízért a Dunára. Ekkor a menyecske fején van az arany csip
kékből és fátyolból csinosan összekombinált íokötő (kapicza). Két leány 
viszi a menyecske után a korsókat. A menyecske ez útjában a járó
kelőket, kiktől különösen valami kis pénzbeli ajándékot remél, megcsó
kolja. A lakodalom másodnapján a komán és násznagyon kívül a többi 
vendégek is küldenek sülteket, kalácsot, fánkot stb. a lakodalmas házba. 
Ugyancsak e másodnapon szoktak álarezosok is ellátogatni a lakodalmas 
házba, kiket a sokaczok „macskarák“-nak mondanak.

Megemlítjük még azt a szokást is, hogy az új menyecske három 
egymásután következő hét minden szombatján elmegy a koma és nász
nagy lakásába s ott azok lábait megmossa. E lábmosást azonban az illetők 
ajándékkal meg is válthatják.

Lakodalom a németeknél.

A baranyai németek leánykérő és lakodalmi szokásai sokkal egy- 
szerűebbek. A házasulandó legény szülei elküldik megbízottjukat a kivá
lasztott leány sz leihez, a ki aztán illő ^tisztességgel beállítva a leányos 
házba, megkérdezi a szülőket, hogy odaadják-e leányukat? A szülők min
denekelőtt a vagyoni viszonyokat mérlegelik. Ha aztán megállapodásra 
jutnak, tudtára adják a „közvetítődnek, hogy szívesen látják a kérőt; 
jöhet. A megkérés után, mely nem jár semmi különös czeremóniával, — 
a fiatal pár szülei és a keresztszülők, ideiglenes házassági szerződés meg
kötése czéljából, elmennek a falu legértehnesebb polgárához s tollba 
mondják mindazt, a mit a vőlegény és a menyasszony hozományképen 
kapnak. Készpénz, ingóság és ingatlan sorra bele kerül a házassági szerző
désbe. Az öregek a kontraktust ékes szögletes betűkkel kölcsönösen alá
írják, minek megtörténte után már nemcsak a kapuban, hanem bent a 
szobában is szeretkezhetnek a fiatalok. A vőlegény a nőtelen fiatalokat, 
a menyasszony a hajadonokat hívja meg a lakodalomra; a házasulandók
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keresztszülei pedig a családos atyafiságot és vcndógnópot. A meghívás 
pár soros versecske kíséretében történik, melyben mindenkinek tudtára 
adják, hogy hozzon magával evőeszközt s megmondják azt is, hogy mely 
házakban lesz a lagzi; mert hát olyan népes lakodalmakat csapnak, hogy 
öt-hat háznál is esznek-isznak, mulatoznak. A lakodalomra hivatalos a 
falu összes előkelősége. Az urinépnek természetesen nem kell magával 
evőeszközt v inni; ezekről gondoskodnak.

Az esküvőt megelőző este tartják az úgynevezett „koszovns est“-ct, 
jó vacsorával, víg muzsikával. Megjegyzendő, hogy a német zenekarok 
csak fuvó-hangszereken játszanak s harsogó réztrombitákkal, dobbal és 
csinádráttával mulattatják a vendégeket. Ezt az estét a koszorus lányok, 
vőfélyek és a lakodalomnál szereplő egyének tiszteletére adják. Rendesen 
délelőtt 9 óra tájban szoktak a lakodalmasok gyülekezni s 10 órakor föl- 
harsan a zene s nagy sírás-rívás közt viszik az ifjú párt esküvőre. Esküvő 
után visszatérve a lakodalmas házba, az udvaron három tánezot járnak 
s következik a nagy lakoma. Ebéd után újra tánezra kerekednek s úgy 
este felé megkezdődik az ajándékozás. Minden vendég ad valami emléket 
a menyasszonynak, minek fejében a menyasszony egy kerülőt tánczol az 
illetővel s csókot nyom az ajkára. Ez az általánosan szokásos „meny
asszony-csók.“ Az ajándékozás után vacsorához ülnek ; vacsora végeztével 
pedig újra tánezra perdülnek s járják a csoszogót világos reggelig. Éjfél
kor fehér kalács-kenyérrel, hússal és borral kínálják meg a vendégeket.

Egy-egy német lakodalom belekerül 5—000 frtba. A.régi jó időkben 
volt olyan német lakodalom, melyen 200 vendégnél is több jött össze s 
elfogyasztottak 60 fekete és 80 fehér kenyeret, 100 „kugelhupf“-ot, 120 
tepszi rétest, 3 tehenet, 12 borjut, 5 hízott sertést, 200 darab baromfit, 
fél hordó káposztát, 30 akó bort, 2 akó pálinkát. El is tartott az ilyen 
nagy lakzi 5—6 napig.

Ma már sokkal szerényebbek a lakodalmak ; a szomorú gazdasági 
viszonyok nem engedik meg az ilyen drága vendégeskedést.

Komahívás és keresztelő a magyaroknál.

Érdekes szokás a magyar népnél a komahívás, keresztelő és a 
„kereszting-vitel“, a mi más formában a sokaczoknál s németeknél is meg 
van. A mikor az uj menyecske komahívás szükségét érzi, elküldi férjét 
oly korukbeli fiatal házasokhoz, a kiknek még komájuk nincs, hogy azokat 
részükre fölkérje, — mégis azonban előre kipuhatolják, vájjon kérésükkel 
nem fognak-e elutasíttatni; biztosra akarnak menni, mert a kikosaraztatást 
a fiatal anya lebetegedésére nézve rossz ómennek tekintik. Mikor így a 
komaság kérdése már megoldatott, a jelzett módok bármelyike szerint, e 
körülményt a leendő szülők asztalánál egy barátságos ebéddel pecsételik 
meg. Az új komatársak, kik a komaság létrejötte előtt egymást barátsá
gosan tegezték, ez időtől fogva per körösztkomám, komámasszony, meg-
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magázzák, megkcedezik; de kölcsönösen így szólítják a komatársak minden 
közelebbrőli rokonait is, — így az uj koma s komámasszony szülei, test
vérei, sógorai, másod-harmadiziglen kerosztül-kasul per koma s koma
asszony hívják egymást, mi több, a fiatal komák, e komaság révén, egy
más szüleit kölcsönösen „keresztapám“- s „keresztanyáménak szólítják. 
Az így megkötött komaság mindvégig, mindkét részről születendő minden 
gyermekre nézve fenmarad; sem mást komaságra nem kérnek, sem más 
komaságra nem vállalkoznak, — még a bérmáláshoz is kölcsönösen ők 
kisérik el egymás gyermekeit.

Az új komámasszony, mikor csak szerét teheti, ünnepnapokon fér
jével együtt — ha t. i. férjes — fölkeresi komáékat, kérdezgeti az áldott 
állapotú komaasszonyt: hogyan érzi magát; mikorra várja a lebetegedést ? 
Az elmondja, hogy „fele-büt szerdán“, vagy „kukoriezavetetkor“ érezte 
meg anyaságát; ekkor aztán fölütik a kalendáriumot s számítgatják, hogy 
mikor érkezik meg a gólya, s alig van eset rá, hogy elhibázzák a rovást. 
Az ily látogatások alkalmával komáékat mindig megvendégelik, rendsze
rént : pecsenyével (sült szalonna) körített pörkölt káposztával, no meg — 
még ha a korcsmából kell is azt liozniok — borral, pálinkával, mert hát 
a komát fölötte nagyon megbecsülik. Ha a reményteljes állapot idejét 
magában foglaló időközbe esik a husvót szent ünnepe, úgy a leendő ke
resztanya, az e nap reggelén megszentelt eledelekből (a „hímes“-nek nem 
szabad elmaradni) egy jó tányérravalót elvisz komaasszonyához, ahonnét 
hasonlóval bocsátják el. Végre megszületik a gyermek. A boldog apa siet 
komáékhoz megvinni az örömhírt; a komaasszony azonnal elmegy az új 
anya üdvözlésére, mely alkalommal megállapítják a keresztelés idejét, a 
mi rendszerént — ha az időből kifutja — még az napon, vagy másnap 
reggel szokott megejtetni.

A keresztanya ünnepiesen fölöltözve elmegy komáékhoz, ott a magá
val ajándékul vitt ruhácskákba beöltözteti az újszülöttet, mely idő alatt 
a boldog apa kocsiba fog s miután az új anya véleményét kikérték s így 
megállapodtak az újszülött nevét illetőleg — ha fiú, rendszerént a kereszt
apa, ha leány, a keresztanya nevét szokta kapni — a keresztanya magá
hoz veszi a kis „pogányt“ s a szülésznővel kocsira ül s a boldog apa 
örömmel hajt a plébániára — ha a templom helyben van, úgy a kereszt
anya s vele a bába, gyalog viszik a kisdedet — miután azt a pap, az 
előirt egyházi szertartások szerint, a neki bevallott névre megkeresztelte, 
mint ilyet beanyakönyvelte s a keresztelésért járó díjat a keresztanya — 
sajátjából — megfizette, hazatérnek. Itt meg kell jegyezni, hogy általános 
a néphit: ha a kisded a keresztelés ideje alatt sír, vagy ha az őt kereszt
vízre tartó nő, keresztanya, áldott állapotban van, úgy az újszülött nem 
fog életben maradni; miért is ha ez utóbbi állapot nyilvánvaló, akkor nem 
a keresztanya, hanem annak leánytestvére, rokona (s ezt igen szerencsés 
körülménynek tartják), vagy ilyen állapottól ment nőrokona, esetleg 
anyja, tartja az újszülöttet a keresztvíz alá.
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Hazaérkezvén a keresztelőről, a bába megy előre s a szobaajtóban visz- 
szafordulva, a kisdedet vivő keresztanyától háromszor egymásután kérdi: „Mit 
hoztak?“ Mire az ugyanannyiszor feleli: „Báránykát.“ Erre a bába elfogja 
a babát s azt e szavakkal: „Adja Isten, hogy oly csendes s szelíd legyen, 
mint a bárány“ az asztal alá teszi (hogy majd engedelmes legyen — mond
ják — édes anyja szavára még az asztal alá is elbújjék). Ott hagyják 
néhány perczig, aztán a keresztanya átadja anyjának, ki örömkönyek 
közt öleli magához. Ez alatt az új apa lovait kifogja, elhívja komáját is 
„egy kis fölöstökömre“, vagy déli ebédre, a mint t. i. az idő hozza magá
val. Ezután a keresztanya egy hétig minden nap fölkeresi komaasszonyát, 
hol egy, hol más táplálóbb eledelt víve számára. Ha az anya már fölkelt 
s elég erősnek érzi magát a fönmaradásra, pár hét múlva férjével elvi
teti magát, egyik-másik kisdedét is — rendszerént szombati napon — 
a templomba avatkozni; míg ezt nem teszi, bár fönn jár, étkezés czéljá- 
ból az asztalhoz nem ül, ételét ágya szélén ülve fogyasztja el, az udvar
ból ki nem megy. Mégis azonban megjegyzendő, hogy e szokást hova
tovább kevesebb és kevesebben követik. El nem hallgatható ama körül
mény sem, hogy a kisdedek ruhácskáit, szárítás czéljából — lokép 
ünnepnapon — a legnyíltabb helyekre (utczai kerítés stb.) rakják, hogy 
a kis fiú, vagy leányka után, majd annak idején, annyi leány, vagy legény 
epedjen, ahányan most ruhácskáit meglátják.

Mikor az anya a gyermekágy utóbajain s az avatkozáson átesett, 
eléggé visszanyerte erejét, mikor az újszülött 5—6 hetes; komámuramék 
s egyéb közeli rokonok egy, előre meghatározott ünnepnapon elmennek 
az ujszülőkhöz „látó“-ba, megtartják a „kis paszit“-ot, a melyre a meg
hívottak minden házból egy-egy „szapu“ (szalmavéka) „elemózsiát“ visz
nek ; egyéb házaktól az az asszony (sógorasszony, nénémasszony) viszi a 
vékát, a ki részt vesz a paszitban, de komáéktól nem a komaasszony, — 
sokkal inkább megbecsülik, semhogy most azzal terheljék — hanem vala
melyik hozzátartozója; ez a paszitos háznál leteszi vékáját, a nagy kíná
lásra egyet iszik a neki adott boros-üvegből, jó mulatást kíván s azzal 
visszatér. Mikor mind együtt vannak, leülnek ebédelni (az asztalfőre a 
komát s komaasszonyt ültetik) egyszer körüljár a pintes, vagy a pálinkás 
bütykös, a gazdasszony behozza a párolgó marhahús-levest, azt e szavak
kal : „Jó ápitust kívánok az ebédhez“ leteszi az asztalra. Az asztalnál ülők 
elmondják az asztali áldást s megkezdődik az étkezés. Legelőször koma 
s komaasszony merítenek s úgy megy sorba a tál. Leves után főtt marha
hús kerül az. asztalra tormamártással s vörös répával, ezután a komáék
tól, sógoréktól stb. hozott pecsenye (sült csibe), rétes, „kőttes.“ Ebéd alatt 
— de azután is, mert a leves s főtt hús kivételével minden étel ott marad 
az asztalon — a házbeliek kifogyhatatlanok a sok kínálgatásban ; derült 
hangulatban telik az idő, végre a késő esti órákban a vendégek, daczára 
az erős marasztalásnak — jó egészséget kívánva az újszülöttnek s az új 
szülőknek — haza mennek, magukkal vívón az üres vékát, abban az üres 
tepsiket, üveget, mert megjegyzendő, hogy minden egyes paszitos véká-
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nak tartalma, mintegy előírás szerint, a következő: egy tepsi rétes „tekercs“, 
egy siilt csibe egészben, egyik sem tálban, hanem az edényben, mely
ben megsült, egy fonat „kőttes“ (kelt tészta), egy pék-czipó s egy 
pint bor.

A kis gyermek növekedik testben, lélekben, bár ez utóbbinak fejlő
dése amazónak többnyire mögötte marad. Ha a gyermek első, de ha nem 
is az, rendszerént elkényeztetik, rossz példa s a gyermek előtt magukról 
megfelcdkezés által, annak lelkét ferde irányban nevelik; még örülnek 
neki, ha a csacsogni kezdő gyermek csúnya szavakat tud — hallván — 
mondani. „Milyen okos gyermek !u Mondják ilyenkor. Az ilyen tudatlan
ságból, könnyelműségből eredő rossz nevelés még rosszabb hatását annak 
idején még az iskola is csak nagy nehezen, vagy éppen nem képes 
ellensúlyozni. Mégis azonban meg kell vallani, hogy itt-ott nem ritkák 
a példás kivételek, bár ha jobb volna, ha amazok képeznék a kivételt.

Mikor a gyermek már 5—6 éves, megtartják a „koreszting-vitelt“, 
„nagy paszitot.“ E családi ünnepély azelőtt, míg a szőlőtőkék bőven 
öntötték a nedűt, mint külön vigalom tartatott meg. Fölért kisebb szabású 
„vendégséggel“, muzsikaszó mellett ment végbe; de most már csak a 
búcsú, vagy valamely egyéb családi ünnepély, pl. eljegyzési ünnepély, 
vagy lakodalommal együttesen tartatik meg, olykép, mint a kis paszit, 
azzal a különbséggel, hogy a keresztanya ekkor ajándékot is visz kereszt
gyermekének, ha az fiú: inget, gatyát, mellényt, felöltőt, csizmát, kala
pot s kis tarisznyát, ebben néhány almát; ha leány: inget, szoknyát, 
czipőt, harisnyát, selyem kendőt s kis kosarat, ebben szépen felöltöztetett 
bábut, de ezek közül ezúttal csak a kis tarisznya s a kosár, illetve bábu 
bir aktiv szereppel, mert a ruhanemüek oly szabásnak, hogy azokat a 
gyermek csak 12 — 15 éves korában használhatja. Ha a gyermek korá
nak, testalkatának megfelelő ruhadarabokat visz a keresztanya, megszól
ják, azt mondják, hogy sajnálta keresztgyermekétől a költséget. E lako
mának is a késő este, nem ritkán az éjfél, vet véget.

A keresztanya minden kínálkozó alkalmat megragad arra nézve, 
liogyikeresztgyermekét valamivel megajándékozza. Husvétkor hímes tojás
sal, almával, kettessel; búcsúkor bábcsikóval, babával. Búcsuk alkalmá
val a keresztapa keresztfiát, a keresztanya pedig keresztleányát vezetgeti 
sátortól sátorhoz s kínálgatja egygyel-mással, s ez ... ha mindkét koma
félnek van, vagy vannak gyermekei — kölcsönösen és együtt történik, 
egyik szülő sem saját gyermekét, de keresztgyermekét ajándékozza meg. 
Bérmáláskor, a mikor a keresztapa keresztfiát, a keresztanya pedig kereszt
leányát vezeti a bérmáláshoz — a gyermekeknek szintén kijár valami 
értékesebb ajándék.
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Betegség, halálozás, temetés.

Az so utolsó szokás, mely a betegségek, halálozások és temetések 
alkalmával nyilvánul a baranyai magyar nép közt. Sowsich Sándor szerént 
a kisasszonyfaiak s a környékbeli népek következőkép osztályozzák beteg
ségeiket : szömverés, ijedtség, rontás, liűttés.

Ha kis gyermek betegszik meg, fökép ha az kissé szemrevaló, — s 
melyik ne volna az, az édes anyja szemében! — nem kutatják a baj indító 
okát; egyszerűen rámondják, hogy: „Szöm ártott neki; szömverés érte.“ 
De kinek a szeme követte el e merényletet, az most a kérdés. Gondol
kodnak, hogy mostanában kik is „nézték“ meg — habár ettől őrizték, 
takargatták — gyermeküket s kutatják, hogy azok közül kinek is van 
összenőve a szemöldöke, s ha a „nízők“ közt ilyenre, ilyen „rossz szömű“-re 
akadnak; nyomban megállapítják, hogy az verte meg a gyermeket. Ekkor 
az anya egy kis bögrében „szótalan vizet“ hoz az illető kútjáról, e jár
tában senkihez — bárki szóljon hozzá — nem szól. E vizbe otthon néhány 
gomb parazsat dob, mi alatt valamit dörmög magában, a vizet, miután 
megmosdatta vele gyermekét, kiönti egy tálba, vagy teknőbe; ha ebben 
a kis széndarabok mind a viz fölszinén maradnak: a gyermek meg
gyógyul; ha pedig alászállanak, akkor meghal. Az ilyen „szömverte“ gyer
mekek, a kiknek mindössze egy kis hascsikarásuk volt, rendszerónt meg
gyógyulnak.

Ha nagyobbacska gyermek betegszik meg, az „mögijedt valakitől“, 
vagy valamitől. Ezt akkor elviszik az öntő asszonyhoz, a k i  tudálékosan 
megnézegeti s kérdezgeti a beteget, hogy „hun fáj“, majd viaszt forral, ezt 
különféle hókusz-pókusz kiséretóben a beteg feje fölé tartja, azután bele- 
önti azt egy tálba odakészített hidegvízbe. A forró viasz a hideg vizben 
összefut s bizonyos alakokat ölt, ezekből magyarázza ki aztán az öntő 
asszony, hogy kitől, vagy mitől ijedt meg a beteg: „Bizonyosan a pap
tól ijedt meg a lelkem ; itt van ni, ez a hosszú levendula“ (reverenda). 
„Igaz is a’ — mondja a szülő — mondta a gyerök, hogy a pap mútkor 
ott vót az iskolába, osztán rájuk pörőt“. Vagy: „A mestertű ijedt mög, itt 
van (mutogatja) a bajsza, még a pácza is — ahun n i ! — inögláezezik a 
kezibe.“ „Igaz is a’, mútkor mögbüntette a gyerököt“. S a gyermek, habár 
nem úgy van is, helyben hagyja, nem mond ellent szülőinek. Ráadásul 
ad nekik egy pint olyan se árt, se használ féle kotyvalékot, hogy — míg 
belőle tart — azzal mosdassák; meghagyja, hogy ha kilencz nap alatt a 
beteg meg nem gyógyul, újra vigyék el hozzá, akkor majd „megmondja, 
mi lesz.“ Ha a beteg gyermek a laikus — így az öntő — által is szem
mel láthatólag „halálra való“, úgy a ravasz asszony az összefutott viasz
darabokból a „kaszás formáját“ nézi ki s előkészíti a szülőket a beteg 
halálára; mindazáltal egy kis reményt is nyit nekik, nagy bölcsen így 
szólván: „Egy hónap alatt elválik, vagy_ möggyógyul, vagy möghal.“ Ha 
az öntőasszony ilyen szóval bocsátja el őket, úgy „még egyet porbának“
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beteg gyermekükkel. Elviszik a „fíveshez“, mert annak inég több 
„orvosi tudványa“ van. Ez „ráolvas“ (titkos szavakat morog magában) a 
betegre, ad nekik különféle száraz füveket, „gőzlőt“, hogy annak főzeté
vel gőzöljék a beteget. Ha aztán a gőzlő — épen olyan leven a baj — 
megteszi hatását, nem annak, de a „fíves“ liókusz-pókuszának tulajdonít
ják a beteg meggyógyulását. Az olyan kis gyermekeket, a kik aludni nem 
tudnak, szintén a fíveshez viszik, a ki az ilyen gyermeket pontban éjfél
kor ölébe fogva kiviszi valamely keresztutra; ott adja neki vissza az 
álmát. — Vele menni nem szabad senkinek, mert akkor „nem használ a 
tétel.“ Ad nekik valami mosdóviz félét s meghagyja, hogy azzal minden 
este mossák meg a gyermek arczát, szemeit s ha ez, a vízzel való szein- 
mosás — a mit maguktól is megtehettek volna — sikerre vezet: megint 
nem ez, hanem a „fíves tudványa“ — komédiája — segített. így nő aztán 
annak hírneve. Messze vidékről — csakis vidékről, mert a községe, vagy 
a szomszéd közsógbeliek tudomást sem vesznek róla — hordják hozzá a 
betegeket, sőt a ki úgy van „mögrontva“, vagy a kin „tétel van“ — 
pl. „mögtötték neki, hogy a feje fájjon“ — ezeket nem is kell oda vinni, 
csak fehérneműjük kötőjéből és hajukból egy darabot, ezekből okoskodja 
ki aztán a bajt, a szerint, a mint ember, vagy asszony a beteg: „Szép 
asszony tálába lépett.“ „Szép ember nyomát lépte körösztül“ ; „Bizonyosan 
napt'őkőtt előtt, vagy naplemönt után a fávágitón járt, ott tötte mög ezt 
neki az, a kirü nem is gondoli“ stb. stb. Ezeknek aztán összefőz valami 
„enezömbenezömöt“, a főzetet beleköti egy, ugyancsak a beteg ruhadarab
jaiból való rongyba. Ezt — úgymond — tegyék a beteg ágyába, az ágy 
fejében a szalmazsák alá, de meg ne nézzék, mert akkor nem használ. 
Ezeknek is ad még ezen kívül „herbaténak való“ száraz virágot és kenőt, 
s ha ezek — olyan lévén a baj — használnak, ismét „a fíves tudványa“ 
segített.

Ha a baj „hűttésből“ származik, kenyik-fenyik a beteget, mindent 
„mögporbának“ vele, a mit a vén asszonyok tanácsolnak nekik, s csak a 
mikor már sem az öntőasszony, sem a fíves tudványa, sem semmi, a mit 
megkíséreltek, nem használ: akkor viszik — nagy rábeszélésre — a bete
get az orvoshoz s ha már, mivel későn mentek, ez sem segíthet, vagy 
mivel az általa rendelt gyógyszer hatását egyszeri használat után mind
járt nem észlelik, annak használatát félbe hagyva — így Ítélkeznek: 
,,Lá’, a doktor se tud semmit!“

Van eset rá, hogy egyik-másik elmegy plébánosához, tanítójához: 
„Uram, mondjon valamit, ez és ez a bajom, vagy ilyen és ilyen betegünk 
van.“ Ezek aztán, ha lehetséges, ha olyan a baj, háziszerekkel segítenek 
rajtuk. A legtöbbje orvoshoz vagy épen nem, vagy a legvégső esetben 
megy; attól az 50 krt s a „patikai-szőrre“ sajnálja a költséget, de a fíves- 
től az 1—2 Irtot nem. Ha aztán a saját hanyagságuk, helytelen eljárásuk 
miatt a betegen segíteni már egyáltalán, vagy szerintük: nem lehet; tét
lenül megadják m agukat: „Hát mögporbátunk mindönt, nem töhessünk 
róla, ha möghó; Isten ellen nem lőhet tönni.“
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A nehéz betegeket nem kímélik az izgalmaktól. Ünnepnapok dél
utánján, vecsernye után, csoportosan mennek ama házhoz, a hol valaki 
súlyos betegen fekszik, „deé mögnízik, liutyim van.“ tí bár csak egynek 
volna bíztató szava a beteghez, annak családtagjaihoz. Egyik jobban rázza 
a fejét, mint a másik : ,,Má’ bizon, nem tok mit szőni, aligha él mög.“ 
S a hir, a mi így a beteg állapotáról a látogatók révén, közvetlen a for
rásból kiindul, mire a falu végére ér, tengerré növi ki magát. A szom
szédban még csak így beszélnek: „Rosszul van“ ; a második szomszéd
ban m ár: „Nagyon rosszul van“ ; a harmadikban : „Má a szava is elát“ ; 
a negyedikben pedig: „Aligha éri mög a röggét“ ; tovább : „Má le is tet
ték a fődre“ ; még tovább: „Mög is hót véna már, de iorétták“ ; vagy: 
„Eddig már a Jélök is kimönt beliile“ ; künn a mezőn pedig már így 
beszélnek : „Aszondik, hogy möghót.“

Ha a beteg állapota valóban aggasztó, úgy hozzátartozói „eemün- 
nek a papér“, ennek is aztán csakhamar Ilire fut a faluban, s mire az 
Ur szolgája a haldoklók szentségét hozva megérkezik, annyian odagyül- 
nek a „beteg-ház“-lioz, hogy alig bir köztük beférkőzni. A míg a beteg 
a haldoklók szentségeiben részesül, természetesen kívüle s a papon kívül 
senki sincs a szobában, annál többen a „házlié“ (eresz) alatt, a nyitott 
tornáczon, s ezek — mikor a pap már végzett - mind betódulnak. Midőn 
innét, a betegért mond néhány „Miatyánk“ elimádkozása után — távoz
nak, újból megindul s megy a hir, a fentjelzett módon.

Mikor megérkezik az utolsó óra, a beteget —- saját kívánságára — 
lefektetik a földre, hogy „könnyebben möghóhasson.“ Végre meghal, visza- 
adja lelkét Teremtőjének. Míg a holttestet megmossák, felöltöztetik, „hideg 
asztóra“ (ravatalra) teszik, a család egyik férfitagja odahívja (előbb a dé- 
kánynak szól, hogy harangozzon) a „lialábírót“, halottkémet. Ez hóna alá 
csapva irományait, méltóságteljesen lépdelve elmegy a halottas házba, ott 
egy komoly pillantással végig mérve a halottat, a családtagok bevallása sze
rént megírja a halotti bizonyítványt, alákanyarítja : N. N. , holtgém“ s átadja 
a család egyik tagjának, a ki elviszi azt a jegyzőhöz. Aztán a paphoz megy. Ez 
megkérdi: „Hogyan legyen a temetés ?“ Erre a felelet többnyire ilyen: „Hát 
tisztelendő lelkiatyám, iná’ úgy szeretnénk, hogy ki ne szójának; utójára 
kőttünk rá, az Isten nyugosztaja szegényt; hát lögyön csak, szokás szö- 
rint — czerimóniával, mög misét is mondjon érte.“ E mise a bejelentést 
követő másnap reggel — míg a halott a föld fölött van — szokott meg
tartatni. Ez ember a „paptu“ visszajővén, elmegy a „mestörhő“ : „Edös 
mestör uram, möghót az édös apám!“ „Mi volt a baja?“ „Hát hűttést 
kapott, osztán tennap, tennapelőtt már a rossz fájás is bántotta.“ „Mondd 
el csak, mi járatban vagy?“ „Hát a búcsúztatást gyüttem föliratni.“ Erre 
a kántor följegyzi a halott nevét, életkorát, házasságának, illetve özvegy
ségének idejét és kellő sorrendben a rokonok neveit, kikérdezi — ha 
ugyan nem ismeri — a megholt letűnt életének körülményeit, a betegség 
lefolyását, mert hát ezeket „valamiképpen bele kee tönni a búcsúztatóba/
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A falubeli rokonokat nyomban összehívják, elküldenek a vidékiekért 
is; a nők maguk fonta-szőtte fehér ruhában jelennek meg. a férfiak pedig 
fehér kendővel nyakukon (a „10—12 szé“ fehér gatya már kiment a divat
ból), ez a Kisasszonyfa-vidékieknek a gyászszine. Az asszonyok csakha
mar hozzáfognak a „siratás“-hoz, sírva — ének hangon — beszélgetnek 
a halottal; a férfiak egy része, köztük a keresztkoma, illetve keresztapa, 
elmegy sirt ásni, más része pedig a félszer alatt a koporsó és kereszt 
megcsinálásán fáradozik, mert ezt többnyire maguk állítják elő. Esti 
harangszó után (halottra majd minden két órában harangoznak) szállin
góznak a „vérasztók“, ezek az asztalt körülülve, egy „könyves“ ember, 
vagy asszony előéncklése után gyászéneket énekelnek, vagy imádkoznak, 
közben egyet-egyet húznak az asztalon álló boros üvegek valamelyikéből. 
A házbeliek biztatják, kínálgatják őket. hogy csak igyanak. Ez alkalomra, 
meg torra, elegendő borról gondoskodnak, nehogy azt mondhassa valaki: 
„bánták a halottin“ A virrasztók — némelyik „jól beszüdőzve“ — úgy 
éjféltáján hazamennek, de a rokonok közül egy — fölváltva — reggelig 
virraszt a halott mellett.

Megjön végre a temetés ideje. Mire a plébános, kántor, egyházfi s 
a temetésnél szolgáló gyerekek — a kereszttel — megérkeznek a halot
tas házhoz, annak udvarát, az ez előtti utczarészt, de még a szomszédos 
udvarokat is annyira elállják az oda sereglett falusiak — de ha rendkí
vüli a haláleset s hozzá szép idő van, szomszédfalubeliek is — hogy alig 
lehet oda jutni az udvar közepén a „Szt. Mihály lová“-ra lábbal az utcza 
felé fektetett koporsóhoz, mely körül fehér ruhás asszonyok sirdogálnak. 
Az egyházfi gyászlepellel letakarja a koporsót, a papot fölöltözteti s kez
dődik a temetkezési szertartás. Megszűnik a sirás, ami annál nagyobb erő
vel indul meg ismét, mikor a kántor a búcsúztatót énekli, mindegyik 
részéről leginkább akkor, mikor abban a neve említtetik. A sírásban egy
mást iparkodnak fölülmúlni, mert hát az is valami, mikor valakiről azt 
mondják : „Ej de szépön mögtutta siratni.“ Tesznek is a temetés után 
elég megjegyzést, mert a temetésen jelenlevők legtöbbje nem a halott 
iránti tiszteletből, nem részvétből megy el „ínökszóra“, hanem mint a 
kifejezés is mutatja — „möghógatni“, hogyan „búcsuztatik“, „mög ho
gyan siratik?“ Ez utóbbiban, a sírásban, ha a kántor „étaláta a búcsúz
tatót“, maguk is részt vesznek, ilyenkor aztán egyre hajtogatják : „No 
má’ szépön öszszeszötte, muszáj vót rá rénni“ . Ha pedig „nem vág be“ 
nekik a búcsúztató, azt így Ítélik e l : „Nem vót érdömös émönni ínökszóra ; 
jobb lőtt vóna, ha é se keztc vóna“. E tekintetbeni Ízlésüket illetőleg, az 
ilyen féle versek, kifejezések tetszenek nekik :

„Kaszás csontszörnyeteg ment végig az utczán, betekintett N. N.-ék 
ablakán. Meglátott egy asszonyt az ágyon betegen és így gondolkodott: 
jó lenne ez nekem. Be is lépett nyomban s ott körültekintve, három alvó 
lányra esett tekintete. Ezek fölijedtek s kezük összetéve, sírva, rímán- 
kodva borultak eléje : „Ne vidd el anyánkat, hadd meg őt minekünk. Mi 
lesz anya nélkül, óh mi lesz művelünk ? Ki fog sütni, főzni, tisztogatni
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mi ránk, ki fogja megvarrni, ha elszakad ruhánk ?“ „Kőkemény az árva 
gyermeknek kenyere, hogy azt megpuhítsa, könynyel áztatja be.“ „En édes 
lányom (ki már férjnél van), haza-hazatekints, árva testvériden ha 
kell s lehet segíts 1“ „Kérik a lányokat, kik olyan kort értek, bár fiatal 
vagyok, engem is megkértek.“ „így lévén, elvittek az Isten házába, ahol 
engem az Úr fölszentolt szolgája, isteni mátkámnak, Jézusnak eljegyzett.“ 
„A harangok nyelvén ki lettem hirdetve. Eljővén a napja, megyek eskü
vőre. Összegyűlt a násznép, vár rám vőlegényem. Megyek hát, csak vég- 
búcsumat veszem.“ „Hiába szorítá keblére az anya, hiába mondotta: 
nem, nem adom oda. Nincs több, csak ez egy van, hadd meg ezt az 
egyet! Ámde a halálban nem volt könyörület.“ „Özvegy élet, özvegy é le t! 
Istenem, mily nehéz lehet. Azért ne sírj, jó a szent szűz, ő mindenkit 
keblére fűz, minden özvegy, minden árva, ha kér, oltalmat lel nála.“ 
„Hiába szóltok e házba. Gyere Jóska iskolába. Elment ő már fel az égbe, 
az égi mester elébe.“

Az ilyen verseket s rájuk nem kevésbé ható : „szerelmes szülöttem“, 
„ékes virágszálam,“ „gyönyörű virágom“ stb. kifejezéseket tartalmazó 
búcsúztatókat mint „gusztusikra való“-t sokáig emlékezetükben tartják. Nem 
egy szántó embert lehet hallani, amint ekéje után ballagva, valamely bú
csúztató töredéket dúdolgat. A búcsúztató terjedelme a halálozás körül
ményeitől, a rokonság kiterjedtségétől, no meg a kántor ügyességétől 
függ. Vannak 15-től egész 80-ig, sőt némely helyen 40 verses búcsúzta
tók is. A búcsúztatókat, a pap vagy ülve hallgatja végig, vagy állva 
marad s annak éneklésénél „szekundál“ a kántornak.

A búcsúztatás véget érvén, a kirendelt négy férfirokon, vagy vállu
kon, gyászfátyollal, vagy mely felől állnak, a karjukra kötött kendő
vel vállukra emelik a szt. Mihály lovát s a „Könyörülj Istenem . . .“ 
énekhangjai mellett megindul a gyászmenet. A gyalulatlan, festetten 
keresztet mindig a halott komája, illetve keresztapja, karján szintén ken
dővel, viszi a koporsó előtt. A kisdedek koporsóját rendszerént a kereszt
anya a „fejön vissze ki“. Ha pedig nagyobb fiú, vagy leány hal meg, 
akkor a koporsót, ugyancsak szt. Mihály lován, négy fehérbe öltözött, fel- 
koszoruzott leány emeli. Ha a temető közel van, úgy egész odáig vállon 
viszik a koporsót, s azt — kivált ünnepnapon, de egyébkor is, ha nincs 
szorgos munkaidő — az „ínök szóra“ megjelent hívek, különösen a 
nőnembeliek nagyrésze, kikiséri a temetőbe. A hol a temető távol van, 
ott csak a rokonok, siratok kísérik ki a koporsót; ez esetben csak a falu 
végéig viszik vállon, itt aztán kocsira teszik és fölébe a szt. Mihály 
lovát, de a „nehéz járatú öreg anyókák is fölkuporodnak“, ki a koporsó 
tetejére, ki a kocsi-oldalra. A kántor is befejezi a kisérő éneket, a pappal 
és az egyházfival kocsira ül, így — a többi kísérők pedig gyalog — jut
nak aztán a temetőhöz. A temető-kapuban leteszik a szt. Mihály lovát, 
reá a koporsót, s csak miután itt megtörtént a „bekérés“, elmondatott a 
„Libera“, viszik azt a sírhoz. Ha olyan öreg ember, vagy asszony hal 
meg, kinek „párja“ még életben van, úgy a koporsót a sir oldalába ásott
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fülkébe teszik s azt deszkával elzárják; a sir fenekét, fennhagyják a még 
életben maradt házastársnak. Miután pap és kántor elvégezték funkezió- 
jukat, a koporsót leeresztették; arra a siratok egy-egy marok földet, a 
legközelebbi rokonok néhány pénzdarabot is dobnak. Ez utóbbit valószí
nűleg Charon számára, révdíjul, amiért az a megholtnak lelkét az Ache- 
ronon átszállítja.

A behantolt sírról a házbeliek egy-egy rögöt dugnak „öblükbe“, az 
ingükbe, hogy — mint mondják — „a halottá ne fejen ok.“ A temetőről 
hazajővén, mielőtt a szobába mennének, a halottnak legközelebbi hozzá
tartozója, apja, vagy anyja, férje, vagy neje — közvetlen egymásutánban — 
háromszor beszól az ablakon, a honmaradtakhoz: „Edös fiam, lányom, 
vagy párom, otthon vagy-e ?“ Mire belülről ugyancsak háromszor egymás
után felelik: „Nem vagyok otthon.“ Ezt azért mondják, hogy a megholt 
„haza ne találjon járni.“ Erre a temetésben résztvevők a konyhában meg
mossák kezeiket s csak ezután mennek be a szobáiba, a hol a gazdaasszo
nyok már asztalt terítettek.

A házbeli férfiak egyike „behajtja“ a még netán elmaradottakat, 
köztük a „dékányt“, harangozót is, mert hát az is „érdökli“ (megérdemli), 
hogy „a torba részes lögyön.“ O különben már előre is kiveszi részét. 
Elmegy a halottas házhoz, hogy „hát készön lösznek-e a röndűtt időre", 
vagy: „hát hogyan, mikép ?“ Ekkor aztán (tudva jövetele czélját) meg- 
megkínálják egy ital borral, de a temetési szertartás ideje alatt is, a mikor 
a tömjénezéshez szükséges parázsért a konyhába megy, mielőtt azt kihozná, 
az ott levő gazdaasszonyok kínálgatására, előbb cgypárszor „jól ráhúz“ 
a kezébe adott borral teli csutorára. Mikor mind együtt vannak, megkez
dődik a tor, többnyire vacsora. Esznek, isznak, beszélgetnek. A beszél
getés tárgya ilyenkor: a megholt, a pap és a „mestör“, főkép ez utóbbiról 
folyik — pro et contra — a véleményharcz; mindegyik — mert rendesen 
vidékiek is vannak — a magáét iparkodik kiemelni : „No má’ hiába min
dön szóbeszéd, a mi mostörünk mégis csak többet tud, mint a keetöké.“ 
Később már annyira nekimelegednek, hogy a vinkó hatása alatt — kivált 
ha a halott „nem volt bánatos“ — nótára „fogják a dógot“ s csak úgy 
éjfél felé szállingóznak haza.

Busó-járás.

A baranyai sokaczoknak is meg vannak a sajátságos szokásai; de 
talán valamennyi közt legkülönösebb a „b u s ó - já r á s mely egyedül Mohá
cson ismeretes. Tárnái Károly dr. következőleg Írja le a mohácsi búsókat:

A farsang utolsó napjain Mohácson látható „búsó-járás“ különösen 
kedvelt ősi szokáson alapszik. Mohács a mondott három napon át fene
kestül föl van fordulva. Minden utczában hangzik a búsó kolompja, tül
kölése, ordítása, mely főleg a „báú“ szónak borzalmas hangoztatásából 
áll. Nincs a napnak, vagy az éjszakának az az órája, melyben a búsót
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látni, vagy hallani no lehetne. Legkedveltebb gyülekező helyük mégis a 
búsóknak a sokacz városrészben levő egyetlen nagyobb térség, melyet a 
sokaczok „kólistye“-nek, vagy „leginká“-nak neveznek. Száz és száz búsó 
itt összegyűl különösen a délutáni órákban. Minden utcza csak úgy ömleszti 
a búsót a mondott térségre. A nép természetesen szintén ide tódul. Van 
aztán itt tülkölés, táncz (kóló) dudaszó mellett; otrombánál otrombább 
tréfa, duhajkodás, suhanczkodás, ordítás, gyereklárma, asszonysivalkodás. 
Bizony nem valami esztétikailag szép ez a farsangi mulatság. Maga a 
búsó nagyon visszataszító külsejű. Fejére szőrére fordított báránybőrt húz, 
mely az arezot eltakaró álarezot tartja. Az álarcz pedig, mely fából van 
faragva, borzalmas pofát mutat és többnyire vörösre van festve. A fogak 
vigyorognak a feketére mázolt óriási száj üregekben. Egy fog rendesen ki 
van ütve, minthogy a búsó annak a helyén dugja szájába bűzös kapa
dohánytól illatozó rövidszárú pipáját. A további kosztüm áll pedig egy 
szintén szőrére fordított ködmenyből, melyet a derékon egy, a jószágtar
tásnál használt széles szíj tart össze és erre a szíjra elül a közepén egy 
marliakolomp van lóggatva, melyet a búsó, különösen ha valakit ijeszt
getni akar, borzalmasan szokott rázni. A búsó ritkán hord kifordított 
nadrágot, legtöbbnyire gatyát, mely a csizma fölött szalaggal van össze
kötve. Kezében fabuzogányt tart, vagy valami döglött állatot, vállán pedig 
az óriási tülköt. A búsó nagy előszeretettel fetreng a sárban, pocsolyában, 
az utczaárkok vizében, legyen bár akármily hideg s jobban örül a durva 
tömeg és az utczagyerekek röhögésének, mint akármily színész az ő szín
padi dicsőségének. Mulatságát képezi továbbá ennek a szörnyű álarczos- 
nak, ha a menyecskéket és lányokat a tömeg pajzán röhögése közt sze
mérmetlenül összefogdossa és megcsípkedi. A sokacznő bevallott udvarló
jától ezt a nyilvános merényletet egyenesen elvárja, mert abban látja a 
valódi hajlam nyilvánulását. Ezt csak épúgy várja, mint azt, hogy a búsó
nak öltözött „kedves“ a tükrökkel s festett czirádákkal ékesített „abromeni- 
czátu (vizhordó) ajándékozzon neki a farsang ez ünnepén. A búsó nagy 
kedvteléssel hajszolja a fiúgyermekeket is, kik csapatosan vesznek körül 
egy-egy fürgébb, játszani kész búsót. Ki aztán hamuval telt zsákkal, 
döglött állat testével szokta pufogatni a rakonczátlan gyerekhadat.

Három nap és három éjjelen át tart ez a durva mulatság, melyet 
bízvást orgiának is lehet nevezni. A hatóságok, az iskola és pap haszta
lan akarják elszoktatni a sokacz-népet ettől a vad szokástól. Semminek 
sincs foganatja, de a legkevesebb sem. Ma épen úgy folyik le ez a far
sangi, czéczó, mint talán száz évekkel ezelőtt, a legdurvább középkorban. 
Csaknem biztosan állíthatni ugyanis, hogy ez a szokás igen régi; a közép
kori íz nagyon is kiérzik belőle.

Mohácson az a néphit, hogy a búsók kergették ki a törököket a 
városból. Büszkén emlegeti is azt minden sokacz. Nem is enged ebből 
a szokásából semmit a sokacz-nép, amely különben is ragaszkodik ősei 
szokásaihoz. Az ötvenes években zsandárszuronyokkal akarták a búsókat 
szétkergetni — a Bach-korszak ugyanis nagyon tartott minden csoporto-
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sulástól, hát még ilyen ördögképű gyülevész liadtól! — közéjük is lőttek, 
emberhalál is történt; de azért a búsó nem pusztult ki.

A búsók legendája elég érdekes arra, hogy arról nehány szóval 
megemlékezzünk. Mohács lakossága a török háborúk zivatarai közt az 
ellenségtől való félelmében elhagyottabb helyeken, különösen a sziget 
vadonjaiban rejtőzködött. A város határaiban levő házaikat és telkeiket a 
török elfoglalta, barmaikat, pénzbeli vagyonukat elharácsolta, templomai
kat fölgyújtotta, leányaikat vásárra hurczolta, gyermekeiket pedig elrá- 
bolta, hogy azokból apáik vallásának és hazájának ellenséges üldözőket 
neveljen. A félelem mellett az elolthatatlan bosszú is űzte tehát Mohács 
lakóit török urai elől a bújdosásra, hogy vadonjaikban elnyomóik ellen a 
szivükben élő elolthatatlan gyűlöletből titkon fegyvert kovácsolhassanak. 
Soká, nagyon soká kellett várni arra, hogy a bosszú órája üssön. Csak 
az öregek buzdítása, bátorítása tudta a fiatalabbak lelkében a bosszú
nak, a kiengesztelhetetlen gyűlöletnek érzetét folyton égő lángokra 
élesztve föntartani. Sokáig várták az öregek által megjövendölt je leket: 
az égzengéseket, a földindulást és a mennyei tüzeket. Az öregek a más
világra költöztek már mind s a csecsemőkből ősz aggastyánok lettek, mikor 
a jelek mutatkozni kezdtek. Ekkor megjelent fehér paripán az aranyru
hába öltözött vitéz, aki azt parancsolta, hogy a száz esztendő alatt készült 
kürtöket megfujják, az ijesztő fasisakokat fejükre húzzák, varázslattal 
félelmes hangúvá tett baromkolompjaikat derekukra kössék és a Dunán 
át a városra törjenek éjfélnek idején. Az éjjeli álmából felriasztott török- 
■ lakosság a támadók láttára azt hitte, hogy a rossz szellemek jelentek 
meg és a rémületet okozó tülköléstől, kolompolástól s a szörnyű arezok- 
tól a törökök annyira megfélemlettek, hogy egymást ölve, kifutottak 
Mohács városából, ott hagyván minden drágaságukat, minden vagyonukat.

Szegény jó sokacz-népnek se faji, se históriai más legendája nincs, 
mint tálán ez az egyetlen egy. Csodálható-e hát, hogy oly szívósan 
ragaszkodik múltja egyetlen hősének emlékéhez s annak megtestesülésé
hez : a búsóhoz ! V

i • ' -
i Különféle szokások a németeknél.

A német községekben a disznóölést a gazdák maguk végezik. Ilyen 
alkalmakkor különböző tréfát űznek. Legszokásosabb a „Spiess stecken“, 
a mi abból áll, hogy a szomszédbeli gyermekek botokat hegyeznek ki s 
bedugják az ablakon, hogy arra hurkát, kalbászt tűzzenek. Más szokás 
a „baba-táncz.“ Hárman-négyen álarezot öltenek s egy szalmával kitömött 
otromba bábut (Niegel) visznek magukkal s a vendégek közt bohókás 
lejtéssel megtánczoltatják.

Két búcsút tartanak; az úgynevezett templombúcsut és a népbúcsut. 
Előbbit egyszerűen, zajtalanul, hogy ne zavarják az áhitatosságot; de 
meg hogy a munkájukban se okozzanak fönnakadást, a mennyiben a
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templom-búcsú rendesen dologtévő időre esik. Annál vígabban ünnepelik 
meg a népbúcsut. Minden község választ magának egy szentet, a kit 
különös tiszteletben ta r t ; ez a község patronusa. A választásnál a fősúlyt 
arra fektetik, hogy a patronus neve az év végére, október, november, 
deczember hóra essék. Ilyenkor már megszűnt a munka s tele az élés
kamara ; valamikor a pinezék is tele voltak. Vendel, Imre, Márton a leg- 
megszokottabb patronus-név. A népbúcsu napján a fiatalság zeneszóval 
megy templomba, Isten-tisztelet után zeneszóval tiszteleg a község elő
kelőségénél, papnál, tanítónál, jegyzőnél. Mindenkinél 3 darabot játszanak, 
mi alatt 3 legényből álló küldöttség bemegy az illető házba s egy fém- 
tálczára elhelyezett, rozmaringgal díszített pohárba öntött borral kínálja 
meg a házigazdát s ezenkívül szalagra fűzött, számokkal ellátott papir- 
szelctekkel kínálja meg. Természetesen pár forint jár a borért s a sors
jegyül szolgáló, számozott papirszoletekért. A mikor már az egész faluban 
végeztek kőrútjukkal, a megmaradt papirszeleteket maguk közt fölosztják 
s haza mennek ebédelni. Délután tánezra kerekednek; 4—5 helyen is 
járják. Egy helyen a legények, leányok, más helyen a fiatal házasok, ismét 
más helyen a 15 éven aluli ifjúság s külön kintorna mellett az apró gyer
mekek. Ez a táncz a régi jó időkben 3 napig tartott. A mulatság végén 
a „búcsú-kendő“ kisorsolására kerül a sor. A kisorsolás úgy történik, 
hogy egy kosárba, vagy zacskóba kukoriczát öntenek s a sok közé egy 
piros szemet kevernek. A kosarat egyik legény a fejére emeli, a másik 
pedig a kukoriczát szemenként szedegeti és olvassa mindaddig, míg a 
piros szemre talál. A kinek az a számú sorsjegye van, a mely számnál 
a piros kukoricza-szem kézbekerült: az megnyerte a „búcsu-kendő“-t s 
ez neki nagy áldomásba kerül, mert a szerencse fejében cgy-két akó bort 
kell fizetnie.

Nevezetes német szokás a „kakas-ütés“ is. Búcsú alkalmával; de 
leginkább húshagyó kedden szokták gyakorolni. Beásnak a földbe egy 
szép nagy kakast s betemetik a földbe úgy, hogy csak a feje látszik ki. 
A legények szemét bekötik a leányok kendővel s mindegyiknek cséplőt 
adnak a kezébe. így mennek 20—30 lépésről a kakas felé; a közönség 
pedig kiváncsi érdeklődéssel lesi, hogy mi történik. A melyik legény, azt 
hiszi, hogy már a kakas közelébe jutott, nagyot suhint a cséplővel. Ter
mészetesen nem oly könnyű dolog bekötött szemmel eltalálni a kakas 
fejét. Ilyenkor kitör a hahota s van kaczagás. A ki nem talál, az áldomást 
tartozik fizetni. Addig iitölődnek, míg végre egyik eltalálja a kakas fejét s 
a kakas feje lehanyatlik. Ez a nyertes. Ezé a kakas és az áldomás.

Egyes helyeken szokásos búcsuk alkalmával a „jiintes-keresós.“ A 
legények közül 2—3 titokban pintes-üveget ás cl valamelyik lányos ház 
udvarában. A búcsú lezajlása után az elásott üveg keresésére indulnak a 
legények. A ki megtalálja, nagy áldomást kap a házigazdától. Rendesen 
úgy intézik, hogy a leány kedveltje találja meg a pintest.



Népmondák, népregék.

A baranyai népnek is csak úgy meg vannak a szájról-szájra szálló, 
ős időktől máig élő mondái, regéi, mint bármely más történeti múlttal 
biró, vadregényes táju vármegye népeinek.

A magyar ember lelkülete, kedélye különösen fogékony a szájha
gyomány iránt; szereti a múlt emlékeit s ha róluk szól a rege, figyelem
mel hallgatja s tovább is adja.

A baranyai népmondák és népregék közül a legérdekesebbeket s a 
legismertebbeket itt adjuk. Egyik a Szent-Jakab-hogy déli részén merészen 
kinyúló Zsongor-kőről szól, a másik a nagyliarsányi hegyről, a harma
dik pedig, melyet Kuthen Lajos, a század elején élő dalnok énekelt meg, 
a kis-kőszegi Leányvár regéjét tartalmazza.

Zsongorkő.

Ott, hol most mulatóhelyekkel s szőllőültctvényckkel van megrakva 
a hegy oldala; a „Donatus“, „Deindol“ s az „ Arany-hegy “-nek lejtőit 
százados bükk- és cserfák takarták s a nap sugara is csak ritkán hatol
hatott be a természet e szentélyébe a sűrű lombsátoron keresztül.

Lent a völgyben az „Istenkút“ mellett állott egy kis ház, a renge
teg erdő közepén, mint sziget az óczeánban. Fehérre meszelt oldalát 
befutotta a repkény és vadszőllő dús indája s tetején a földi tök ütött 
tanyát. A ház előtt gondosan ápolt kis virágos kert terült el, melyben 
a liliom, narcis és az ibolya virítottak.

A tornáczon ott nyújtózkodott a hársfahéjból fonott nyugágy, melyen 
az öreg Miklós, a ház gazdája szokta volt kipihenni fáradalmait, mikor 
eltikkadva érkezett meg a vadászatról.

Reggelenként, mikor még csak alig terjesztette szét biborköpenyét 
a hajnal s a csalogányok és pintyek füttyétől visszhangzott az erdő: 
megnyílt a vadászház ajtaja s a kis Csilla sietve jött le, hogy vizet merít
sen az Istenkútból s közbe-közbe megzendült ajkán a dal, mely oly-igé
zőén szép vala, hogy még az erdők dalfejedelme, a csalogány is elhall
gattatta szavát, hogy gyönyörködjék a földöntúli hangokban. ,

S mikor a vén Miklós felkelt ágyáról, már ott párolgott asztalán a 
reggeli s az egész ház a tisztaságtól ragyogott. Úgy látszott, hogy a vén 
vadász házában a boldogság állandó tanyát ütött.
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Vasárnaponként, mikor a tiszta légben elhangzott a város templo
mának harangja, s mikor a puska is a szegre akasztva hirdette a nyu
godalom napját, együtt ültek a tornáczon a vén Miklós, leánya Csilla és 
jegyese Zsongor a szomszéd völgyből. Az öreg ilyenkor boldogan legel
tette szemeit a szerető szép ifjú páron és édesen gondolt arra az időre, 
mikor az ő kis házának csendjét az aranyhajú unokák víg lármája veri 
föl. A fiatalok pedig epedvc számították a napokat, mely őket boldogsá
guk teljességétől elválasztja.

De húzzuk föl most az óriások csizmáit és lépjünk egyet nyugat felé.
Ismeritek a tündérszép Jakab-hegyet. Láttátok ormán a porladozó 

romokat s bizonyára hallottatok regét a Pálosoknak rombadőlt kolosto
ráról, mely még mintha most is visszhangzana a zsolozsmák szent 
hangjától.

A Pálosok után a török volt itt az úr. Mahmud basa paradicsoma 
volt itt elrejtve a gyaur kopekek szentségtelen szemei elől.

Meleg, tikkasztó nyári délutánokon sokszor a vén Miklós házáig 
elhallatszott az odaliszkok víg lármája, a tambura pengése és a nakara 
cscngéséstől kísérve.

De h a h ! Elnémult a víg zaj, nem hallatszik a tambura pengése, 
hanem helyette az imám egyhangú gyászéneke tölti be a levegőt. A spá- 
hik, szarácsik nesztelen léptekkel járnak. Halott van a palotában.

Meghalt a szép Fatime, a basa legkedvesebb felesége.
A jó Mahmud basa egy darabig búsult s tépte a szakállát a szép 

Fatime halála miatt, de Allah nem engedte sokáig búsulni az ő szolgáját, 
hanem megvigasztalta elkeseredett szívét.

Egy délután ugyanis a basa vadászatra rándult ki a hegyek közé, 
nagyszámú kísérőitől követve.

A hajtők egy őzikét vertek föl éktelen lármájokkal s a megrémült 
vad iramló futással menekült a halál elől. A hasa csótáros lován utána 
eredt, messze hagyva kísérőit maga mögött. A futó vad nyomát követve, 
a vén Miklós házához ért, hol éppen Csilla öntözte virágait.

Mahmud midőn meglátta Csillát, majd elnyelte kéjsóvár szemeivel 
annak kívánatos bájait. Egyszerre pokoli terv villant meg vén agyában 
s a mit sem sejtve bámuló leánykát nyergébe kapva, őrült vágtatással 
sietett kastélya felé.

Mikor este fáradtan tért haza felé a vén Miklós a hegyek közül, 
nem hallatszott elé az ismert dal, nem várták az ölelő karok. Csilla eltűnt.

Zsongor és Miklós átkutatták a hegynek minden rejtekét, a völgy
nek legtitkosabb zeg-zúgját, de hiába. Csillának nyoma veszett.

Zsongor nem hagyott föl kedvesének keresésével. Megkérdezte a 
szellőt, meg a repülő madarat, hogy nem adhatna-e hírt az ő Csillájáról. 
Végre megtudta a valót. Mint párjavesztett hím oroszlán ordított föl 
dühében s megcsküdött, hogy megszabadítja Csillát elrablója kezei közül.
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Sötét, zivataros éj volt. A százados fák recsegtek, ropogtak a szél 
ereje alatt.

A föl-fölvillanó villáin fényénél egy alak látszott, a mint a Jakab- 
hogyre vezető úton haladt fölfelé.

Mahmud basa kastélyának ablakai is sötétek, csak egyből szürem
lik ki némi halvány világosság.

A hegy oldalán haladó alak a kastély alá é r ; óvatosan kúszik föl 
annak meredek bástyájára s egy-cgy villámlásnál remegve lapul meg a 
bástya fokán. Az őrök fedél alá vonultak s csak az óránként fölhangzó 
kürt szava ad jelt életükről.

A sötét alak a kastély kertjébe ér, épen a világos ablak alá. Majd 
követ hajít föl az ablakra, mely c jelre lassan megnyílik s egy kötél
hágcsó ereszkedik alá. Majd egy fehér alak lép ki az ablak párkányára 
s óvatosan kúszik a megfeszített hágcsón lefelé. A lent váró ifjú karjába 
öleli s forró csókokkal árasztja el a kedves ajkat.

A bástya tetején van a két alak s lassan bújva, félve igyekez
nek megszabadulni a basa körmei közül. De jaj ! Egy villám hasítja 
át a levegőt, melynek fényénél az őr meglátja a menekülőket. Egyszerre 
ordítozás, fegyver zaja hangzik bele a vihar csattogásába s a föllármázott 
kastély őrei a menekülők után rohannak.

Az ifjú kebléhez szorítva viszi a félig elájult nőt, de a kettős teher 
miatt nem futhat eléggé s már hallja háta mögött az üldözők vad zaját. 
A hegy szakadékához ér. Menekvés nincs sehol sem. Még egyszer meg
csókolja kedvesének halavány ajakát s leveti magát a kiálló szikla ormáról.

Halál-kiáltásukat elnyomja a vihar zúgása.
Másnap reggel a kővágó-szőllősi nép két összezúzott holttestet talált 

a hegy szakadékában, melyben Zsongor és Csilla tetemeire ismertek.
A nép a sziklát, melyről Zsongor kedvesével együtt üldözői elől a 

halál karjába vetette magát, máig is „Zsongorkő“-nek nevezi.

Ördögszántotta hegy.

Élt egy vén anyóka, seprőn nyargaló boszorkány, Nagy-Harsány falu
jában, közvetlen a nagy hegy tövében. Ennek volt egy gyönyörűséges 
szép nevelt leánya. Sűrű, tömött haja sötét volt, mint a legsötétebb éjszaka 
s lágy mint a selyem, könnyű mint az est fuvalma. Bogár szemének 
szelíd mosolygása olyan volt, mint az esthajnali csillag ragyogása. Alig 
lehetett tizenöt éves. Olyan volt, mint a fakadó rózsabimbó. Messze 
vidékre Ilire ment a szép leánynak, talán még az óperencziás tengeren 
túl is tudtak róla.

Magának az ördögnek is szemet szúrt a boszorkány leányának elbű
völő bája. Nem is hagyott békét a banyának, míg meg nem alkudott a 
leányra. Addig-addig gyötörte a banyát, míg végre egy föltétel alatt ráállt, 
hogy az ördögnek adja a leányát.



Azt a föltételt szabta, hogy föl kell 
az ördögnek a nagy - harsányi hegyet 
szántani a leányért s ha a hajnali kakas
szóra fölszántja a hegyet: viheti a leányt; 
de ha a hajnali kakas-szóra készen nem 
lesz a szántással, akkor ne számítson 
soha többé a leány kezére.

Kezet csapott az ördög s a mint 
besötétedett, tizenhárom szilaj macskát 
fogott az ekéje elé s hajrá ! hozzáfogott 
a szántáshoz. Yigan ment a m unka; a 
nyugati hegyoldal java része már tele 
volt sűrű barázdákkal.

— Ne te ne! Macska! Siczcz! Te! 
Hej, ne, h a j!

Bíztatta a meredek hegynek a prüsz
kölő macskákat, a pokol czudar faj- 
zatait.

A banya e közben megbánta, hogy 
oda ígérte leányát az ördögnek; de bízott 
benne, hogy az ördög nem lesz képes 
a hajnali kakas-szóig végezni a rette
netes nagy munkával s így elveszti az 
alkut. Lassan múltak az éj órái; a banyát 
erős gyötrelem szállta meg. Irtózott a 

gondolattól, hogy hát ha mégis az ördög lesz a győztes és neki kell adni 
azt a gyönyörűséges virágszálat. Nem nyughatott, kiment az udvarra, 
hogy megnézze, vájjon mennyire van az ördög a szántással?

Éjfélre járt az idő s már a hegy eleje föl volt szántva. Hanyatt 
tántorodott a banya rémületében s beszaladt a szobába. Ráhajolt a nyo- 
szolyán álmodozó szép leányra s megcsókolta homlokát. Ebben a pilla
natban mentő gondolata támadt.
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Kiszaladt az udvarra a tyúkólhoz cs elkezdett torkaszakadtaból 
kukorékolni. Még ugyan messze volt a hajnal; de a falubeli kakasok is
mert szokásuk szerint nyomban mind el kezdtek kukorékolni.

A leány meg volt mentve.
Az ördögöt elfogta a pokoli düh s nem vette észre a cselt. Meg volt 

róla győződve, hogy ez a kukorékolás a hajnali kakas-szó. Iszonyú harag
jában elhajította ekéjét, maga pedig egy nagy ugrással levetette magát 
a harsányi hegyről s Harkánynál a pokolba bújt s többé föl se jött a 
föld szinére.

Az eldobott eke Beremenden hegygyé változott s az ekevasról lehul
lott göröngyök a siklósi várdombot képezték. S ott, a hol az ördög a föld 
alá sülyedt, forró vizű kénes forrás támadt.

Vörös Mártha.

Mint óriás világverő király, 
Kiskössegttél egy hamvas szikla áll, 
Ormán a vár, mely oly fényes vala, 
Sötéten ül, mint eltört korona.

Vár volt hajdan, most puszta kőhalom 
S oly búsan ül a barna bércz-fokon ; 
Nincs benne zaj, csendes, mint sírfenék, 
Hol egykoron dal s kedv lármája élt.

A vigadók rég clköltöztenek,
A vár ledőlt a sziklafő felett;
A hír, a fény s a kéjek mámora 
A semmiség sírjába hullt vala.

De míg a vár, a bástya romba dűlt,
A vígadók keblén a láng kihűlt, 
Megőrizé szós ajkain a nép 
A várnak úrnőjéről e regét.

Leányvárnak nevezteték a vár,
Miként a krónikában Írva áll,
Mert egykoron a várnak asszonya : 
Mártha, egy elaggott leány vala.

Kit a népek lángszin haja miatt 
A környéken „vörösének hívtanak . . . 
Vörös Mártha »Leányvár“ asszonya 
Jobbágyain istencsapás vala ! . . .

Adót vetett a népre, nagy adót.
Melynek súlya alatt leroskadott.
Kirablá, mint istentelen zsivány 
A népet ez a rút vörös leány.

Felrítt a táj a szörnyű sarcz alatt,
A koldusnak falatja nem mardt 
S nem indult meg az árva nép felett, 
Mely éhezőn lábánál könyezett. . .

A kincs felett, mint átkos bányarém,
Ott ült a lány az éjek éjjelén. 
Megcsengette; de a szép zengeményt 
Jobbágy sóhaj s átkos jaj ! űzte szét.

A nép-panasz holló szárnyakra kelt 
S leszállt Budán az ősi vár felett. . . 
Mátyás király — ki nem tudná nevét ? 
Kihallgatá a búnak hírnökét.

És megriadt szörnyű Ítélete,
Mint vészmadár a sírok éjibe,
Sötét reptén ijesztőn vijjogva :
„Halál reád Leányvár asszonya !“

„Halál reád Leányvár asszonya !“ 
Visszhangozá a várnak érezfoka ,
S a vén leány, mint alvilági vész, 
Kigyúlt szemmel nagy kincshalmára néz,

Gyorsabban, mint clvillant gondolat, 
Telik vele egy négy lovu fogat 
S mint kincs-lidércz, a vén vörös leány 
Torz képpel a futó szekérben áll.

Mint a vihar a végtelenségbe 
Rohant nagy kétségbeesésébe’,
Rohant a lány a várkapun alá — 
Meghalni ott, hol nem is gondolá.

A mint a várkapun alá rohant 
Az üldözött, megátkozott fogat:
Zord halált lelt a Duna medrében. 
Melynek vize ott hömpölyög mélyen.

Megrázkódott a békés nagy folyam,
A mint érzé, hogy mily halottja van 
S mint a vén rab, kit meghatott a hit : 
Megzörgeté hatalmas lánczait.
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Borús szívén feltámadt a harag. . .
Forr, mint a láng s a keble tiszta hab 
S megingatván nehéz hullám'karját 
Vörös Marillán mint a villám csap ál.

Vitte az ár s széthullt vörös haját 
A fellázadt hullámok szaggaták,
Ment, mint csillag, melyet istenkezek 
Mennyországból pokolba vertének.

Ütésére kincs, leány és fogat 
Fimerül a bősz hullámok alatt;
De a holt lány, még itt se nyughatott, 
Fölvetették a dühöngő habok.

Úszott a test, de ott hot mostanán 
A part felett egy kis falucska á ll: 
Kifogták és a helységnek neve 
A lány nevéről Vörösmarth leve.

Évek születtek, évek haltanak,
Ledűlt a vár a sok átok alatt 
S csak néha zúg a régi, bűnös vár. 
Ha benne Vörös Márt/ia lelke jár.



Ormányság.

aranyavármegye délnyugati vidékén, a Dráva mentén elte
rülő termékeny s erdőkben gazdag rónaságot Ormány- 
ságnak nevezik. Honnan származik ez az elnevezés, nem 
bizonyos ; de valószínű, hogy a török ormán-szóból, mely 
erdőt jelent. Ormánság, vagy Ormányság tehát annyit tesz, 

mint erdőség, erdős vidék. Ugyanis az Ormányság még ma is szép lombos 
erdőkben bővelkedik.

Egy miniatur „Magyar Alföld,“ melynek meg van a maga sajátos 
költészete. A mit a nagy Alföld gyakran csak mint káprázatot mutogat 
a délibáb bűvös panorámájában, az itt mind valóságban föllelhető: az 
utast hívogató árnyas erdő, mosolygó ligeteivel; az utszéli csárda; a 
közel eső kicsi falvak, miknek bádogtetős tornya lábhegyre állva kandikál 
ki az erdők fölött, mint a félénk, kiváncsi falusi leány a sövény mögül. 
A hullámos tavak a Dráva kiöntéseiben; a susogó nádas; a domb olda
lán fütyörésző pásztor, a csilingelő nyáj . . .

És az a jóravaló, becsületes, munkás magyar nép, mely ezt a vidé
ket lak ja ! Egyszerűségében Ős-eredeti jellemével. Ez a munkás magyar 
nép, mely roppant uradalmak s nagy erdőségek közé ékelt csekélyke 
földjén, mint a székely a maga havasai közt, boldog és elégült.

S ide a déli szlávság torkába állítva, évszázadokon át meg tudta 
őrizni fajtiszta nemzetiségét.

Hej 1 ha ennek a vidéknek egy Petőfi Sándora akadna. A ki szépsé
geit méltóképen dalra tudná szedni . . .

Egyébként, ha nincs is Petőfi Sándora, van Baksay Sándora, a kit 
ez a vidék adott az országnak. S bár messze elszakadt tőlünk, vissza sír 
ide hozzánk még „Kalipszó kebléről is“ . . .

Az Ormányság egész kiterjedésében sík rónaság. De nem az a „nyílt, 
fölbontott levél“, melyet futtában átolvashatunk; hanem az a kedves szerel
mes levél, melynek minden soránál megállunk, hogy a bennük foglalt 
édes gondolatok gyönyörét külön-külön átérezzük.
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Az Ormányságban utazni soha sem fárasztó, soha sem unalmas. 
Olyan a vidéke, mint egy eleven kis elbeszélés, melyben gyors egymás
utánban s meglepő változatosságban lép a cselekmény egymás nyomába.

Alig, hogy az egyik takaros falucskát elhagytuk, már a másiknak 
tornya integet felénk, mint egy barátságosan hívó kéz.

Az út mellett a hullámos vetés aranyló kalászaival, piros pipacsok
kal s kék búza-virágokkal tarkázva; másfelől a rengeteg kukoriczás, magas, 
czímeres fejével, mint valami tisztelgő hadsereg vonul el mellettünk.

Odább a zöld legelő, rajta a legelésző fehér csorda; néhány csonka 
fűz, mellette a gémes kút a hosszú válúval. Ott delel együtt a ménes, 
csorda, meg a sertés konda.

Még odább a sötét berek látszik, túl rajta a bozontos fejű erdő, 
itt-ott fölmeredő csonka tölgyeivel, miknek tetején a terebélyes gólya- 
fészek látszik.

Majd az útra szőkéi ki az erdő; a kocsikerék puha kátyúba zökken. 
Kánikula közepén is sár van itt, mert a sűrű lomb föl fogja a nap mele
gét. Az erdőszélt alacsony föld-kupaczokból füst szüremkedik ki; valami 
oláh czigány-telep van ott. Ép most érkezett haza a „májkó“, hátán nagy 
terőt czipelve, mit a faluban koledált össze; a gyereknép hangos visítás
sal üdvözli; aztán neki áll duskálkodni a vászonzsák tartalmában. De a 
májkó ellódítja onnét egyenként őket, mert a legízletesebb falatok az 
apjukat illetik. Gyereké csak az, a mi jut.

Lassan elmarad az erdő; elhallgat a lombsusogás. Csak az apró- 
cseprő bokrok szaladnak még egy darabig a kocsi mellett: a szederinda, 
gelegonya, meg a kökönye-bokor.

A magas erdő nagy varga-betűvel elkanyarodik „oda tó“ (oda tó, 
tájszó, mely azt teszi: oda tova, oda tú l) ; túl a legelőkön, kaszálókon s 
szántóföldeken versenyt fut velünk tovább a láthatár szélén. Néha egy 
sötét égerfás szegődik mellé; de a futó erdő csakhamar elhagyja azt. 
Mire a falu alá érünk, már az erdő a kerülő úton is megelőzött bennün
ket : ott találjuk ismét a falú alatt. •

A falú nyáron rendesen igen csendes napközben ; csak a koldus-biró 
ballag végig az utczán, dárdás botjával ijesztve ki a garázda varázsló 
czigánynépséget a falúból. Egy-két sátor-alja majd minden falú végén 
szokott tanyázni.

Künn a mezőn serényen folyik a munka. A ki munkabíró, az mind 
dologba állt. Az úton gabonával rakott kocsikkal találkozunk, vagy egy- 
egy kaezki menyecske jő velünk szembe, a ki a piros sávos abroszszal 
leterített szapuban (kosár) viszi ki a dél-ebédet az aratóknak. Reggel 
csak egy kapatót ettek; jól esik nekik most a főtt.

Harsog a kasza, peng a sarló mindenfelé. Mindenki el van merülve 
a dolgában. Az ormánysági ember igen rátartós, mikor munkában van. 
Elvárja ilyenkor még a papjától is, hogy megsüvegelje:

— Jó munkát adjon Isten kendteknok !
— Isten megáldja kigyelmedet!
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Künn a mezőn rendesen ez a köszöntés járja. Máskülönben: „Jó 
napot adjon Isten.“ „Adjon Isten keednek is.“ Vagy: „Jó reggelt, jó estét 
adjon Isten.“ És ha erre az a válasz, hogy: „Isten megáldja keedet“, 
az nem elutasítás, hanem rendes köszöntés.

Az erdőkön túl, a ködös távolban, a vén Mecsek néz andalogva erre, 
másfelől a kopasz Harsány mered az égnek. Lent délen, túl a Dráván, 
mintha a világ kerítése volna, a mogorva Fekete-hegy zárja be a tündéri 
távlatot.

A széliében mosolygó virányt sugár jegenyesorok szeldelik át, mint 
szabályos mértani vonalak. Itt-ott, a magasabb halmokról tekintve, a 
szürke fűzesek közül előcsillog a Dráva ezüst csíkja.

Az Ormányság földje általában véve elég termékeny. Még a szelíden 
emelkedő homok-halom is. Néhol mocsaras, de a talajvizeket ma már 
számos csatorna vezeti le. S több ezer hold művelhető talaj hódíttatott 
vissza ezek által az ingoványoktól.

Ilyen levezető csatornája a vidéknek : a Körcsönye-kanális, a Fekete- 
viz, mely egyfelől a Szigetvárról jövő Almás-patakot, másfelől a Bükkösdi- 
vizet, majd meg a Pécsi-patakot veszi föl. Addig bujócskáznak, addig 
kergetőznek különböző irányból jővén, míg utóbb is egymásra találnak s 
Kémes alatt, Dráva-Palkonyánál együtt a Drávába ereszkednek.

Legérdemesebb folyója e vidéknek a Dráva. Ez képezi Magyarország 
s a Szlavón tartományok között a természetes határt.

Csakhogy a Dráva igen szeszélyes folyó. Folyvást veti s folyvást 
bontja a* maga ágyát. Néha leszakít egy jókora magyar partot s azt át- 
liordja Yerőczének; máskor meg minekünk hoz át onnét egy jókora darab 
Szlavóniát. A rakonczátlan folyó egyáltalában nem respektálja a köztünk 
fennálló közjogi egyezséget. Szerencsére még ez nem szolgált casus belli 
gyanánt.

Drávánknak e szeszélyes volta lehet oka annak, hogy falvak nem 
igen települnek a partjára. Legfeljebb egy-két révház kuporodott le a 
partmenti fűzesekben.

Ugyan a pajkos folyó ezekkel is megteszi azt a tréfát, hogy ott 
hagyja őket, mint ama bizonyos szent a mi román testvéreinket s elmegy 
odább egy fél óra járásnyira; néha mocsaras ingoványt, néha termékeny 
iszappal bevont porondot hagyva maga után.

Az ingoványokban a mocsár-világ növényzete buján tenyész. Sás 
és nád van bőven. A vizek felszínét a növények ezre lepi. Az állóvizek 
zöld palástja: a béka-lencse; a mocsári teveszőr; a hínár; meg a Dráva 
speczialitása: a súlyom (vizigesztenye); indáik egy tarka virágos sző
nyeggé szövődnek össze, miken egész kényelmesen sétál végig a viz föl- 
ületén a futó vizi-csibe. A zöld szőnyeg díszhímzését képezik a nymplieák 
(vizi-tök) s vizi liliomok virágai, levelei.

Piros fejét magasra emeli a sás közül az iszalag-bérese; a zsombék 
tövében szerényen húzódik meg a szende nefelejts; mellette kérkedik
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fényes sárga virágaival a mocsári szironták. Beljebb a nádasok közül a 
gyékény buzogánya bólintgat felénk.

A Dráva kiöntéseiben hal is van bőven, s a vizi-madarak egész 
serege keres ott magának tanyát. Ott csitteg a hangos torkú nádi veréb. 
A vizek fölött lomhán libben el a halász-madár (sirály). A sás és a nád 
között fészkel a szárcsa, a bibicz. A vad-récze valami csonka fűzfát nézett 
ki magának a viz-parton, azon áglálta össze egyszerű fészkét. Apró pihés 
kicsinyeit onnét hajigálja le a vízbe, melyek nagy sipákolással lubiczkolnak 
aztán a hűs hullámokban. Fekete csőrükkel vatyarászva keresgélik nyom
ban táplálékukat. A nád között kotyog a vizi-csibe, maga után csalogatva 
fehér bóbitás kis családját.

Tapogató halászok.

A part mentén~melankólikus csoportban álldogálnak a filozóf gémek, 
prédára lesve. Odább a magas fűben a gólya sétálgat.

A nád-közi tisztásokon át egy keskeny csónak siklik elő. A benne 
ülő halász lassú evező-csapásokkal kormányozza továbbjáró művét. Néha 
megáll a vizek közepén, fölszedi a vesszőfazsákot, vagy a hínár közé 
lerakott dob-hálókat s beszedi az adót a Drávától. (A Dráva igen jó adó
fizető.) Azután megvizsgálja a nádfonatos vejszt (az ívó halak elé rakott 
nádrekesztéket) s aztán tovább siklik a viz felületén, míg a nádasok 
kanyarúlatai közt végre eltűnik keskeny csónakja. Tapogatóval is sokan 
halásznak a vizöntésekben.

Alkonyodik az idő. A nádasok közül elősettenkedik a mocsár-világ 
gourmandja, a vidra. Ez a vizi-madarak tojásaiból szedi ki a dézsmát
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főúri inyenczségre valló kedvteléssel. Évenként több száz vizi-madár ott
honát dúlja föl. Hogy ő maga hol tanyázik, azt senki sem tudja. Nincs 
ember, a ki a vidra otthonát látta volna.

Emitt a Dráva egész szigetet ölel körül. Túlsó partja sáros ingo vány; 
de azért a jószág szívesen legel ott nyáron, küzködvén a szúnyogok mil- 
liárdjaival. A nádas-ereken fölhangzik a legelésző gúlya méla kolompja. 
A sűrű fűzbokrokon keresztül a malmok zúgását hozza erre az alkonyi 
szellő.

Az Ormányság termékekben elég gazdag; bár a mezőgazdaság csak 
a napi szükségletek fedezésére törekszik, mindazonáltal jut kivitelre is.

****■**•’

Orm ánysági szőttes.

Bőven terem gabona; de mióta annak ára úgy aláhanyatlott, főkép 
a tengeri termelésére fektetik a fősúlyt. Burgonyát is sokat termelnek. 
E két utóbbi termény állandó keresletnek örvend e vidéken, hol a sertés- 
tenyésztést oly nagy mértékben űzik.

A sellyei s a vaiszlói sertés-vásárok átlag 2—3000 frt heti forgalmat 
tüntetnek föl. Egyes uradalmakban repczét is termelnek, de a mezőgaz
daságnak ez ága még mind e mai napig inkább csak a kisérletezés jel
legével bir.

Köznépünk asszonyai előtt fontos termények még a len és a kender. 
Az ormánysági asszony kiválókép csak ebből pénzel. Sokat földolgoznak
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belőle házilag; de sok jut azért nyersen a kereskedelemnek is. Néhány 
év óta kiviteli czikk a tök-mag s a napraforgó olajmagva. Felesen ter
mesztik még a borsót (bab) s a kender-magot is. Gazdasági takarmányul 
a lóherét, bükkönyt.

A házi állatok közül, a sertések mellett, különös gondot fordítanak 
még a ló- és szarvasmarha-tenyésztésre. A vaiszlói és a sellyei vásárokat 
évenként fölkeresik az olasz lókereskedők. A sellyei uradalom törzsménese 
s gulyája kiváló.

Házi szárnyasaink közül a tyúk-tenyésztést kultiválják földmívelőink 
előszeretettel. A hiencz-tikász a maga csites-csatos szerszámú lovaival 
s ketreczes kocsijával állandó alakja az ormánysági falvak utczáinak.

Erdeink vadakban bővelkednek. Őz, szarvas, nyúl, fáczán van elég, 
minthogy ezek óvására különös gond fordíttatik. Draskovich Iván gróf 
sellyei vadas-kertjében vad-pulyka s vad-sertés is akad.

A környék homokhalmain nem régiben még a szőllők is szépen dísz
lettek. De az utóbbi idők számos elemi csapásai: szárazság, peronospora, 
jégverés sokat kipusztítottak e szőllőkből. Ma csupán a tarló-földeken, 
kiemelkedő sugár cseresznye-, meggy- s őszi baraczkfák emlékeztetnek 
rá, hogy itt valamikor „nektár tyrsusain“ gerezd mosolygott.

Míg a régi talajvizeket le nem csapolták, a vidék lakói a halászatot 
is nagy előszeretettel űzték. Ma csak a Dráva holt ágaiban van hal bőven. 
Az Okor-viz különlegessége a „tüskés hal“, valami süllő-faj; s azonkívül 
a rák. A hajdani mocsarakban csíkot is nagy mennyiségben fogtak az 
oszrói csíkászok. Minden gazdának meg volt a maga csíkos-gödre odahaza 
a kertje végében. *

Az Ormányságot tiszta magyarság lakja. A hol a magyarság meg
szűnik, ott véget ér az Ormányság is. Törzslakóssága a földmívelő osztály, 
igazbívő református. Az intelligenczia nagy része, az iparos osztály s 
az uradalmak cselédsége legnagyobb részt pápista, kiket az ormány
sági református németeknek  hív; amaz pedig aéya/za/v-nak titulálja a 
reformátusokat.

A nazarénus vallásnak is akad hívője, különösen Zalátán, Piskón, 
Vaiszlón. A kereskedelem majdnem kizárólag mózes-hitü polgártársaink 
kezében van.

Vidékünk társadalmi osztályai közt első hely illeti az intelligencziát. 
Számra és előkelőségre megállja helyét hazánk bármely vidékének értel
miségével szemben. Ide soroljuk e vidék nagy- és kisbirtokosait, a mező- 
gazdaságok s erdészetek tiszti karát, a katholikus egyházak plébánosait, 
a református parochiák prédikátorait s a két felekezet tanítóságát, mint 
a köznép szellemi vezéreit, kik mind barátságos egyetértésben s kartársi 
szeretetben élnek egymással.

Az Ormányságon a felekezeti súrlódások ismeretlenek. ‘Békében él 
együtt egy helységben a református, katholikus, zsidó s a nazarénus.
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A vidék értelmiségének számot tevő tagjai még az orvosok, gyógy
szerészek s kereskedők.

Az iparososztály csak a nagyobb helységekben lakik tömegesebben. 
Szétszórtan, az egyes falvakban, szintén számos iparral foglalkozó egyént 
találunk. Majd minden falunak meg van a maga kovácsa, csizmadiája. 
A „falu kovácsa“ sok helyütt rendes konvencziót húz. Az Ormányság 
iparosai közt híresek voltak hajdan a sellyei szűrszabók. Ma már ez 
iparág igen aláhanyatlott. De még ma is híresek a sellyei s a vaiszlói 
„magyar szabók“, nemkülönben az „úri szabók.“ (Az ormánysági ember 
így tesz különbséget a specziális lmzai s a kozmopolita szabászat műreme
keinek mesterei közt.) Ezenkívül igen keresettek még az ormánysági 
gölöncsérek, fazekasok. A szíjgyártók, csizmadiák, czipészek, takácsok 
innen és túl a Dráván nagy messze vidék szükségletét elégítik ki. Van
nak szép számmal még asztalosok, pörgősök (esztergályosok), továbbá 
van számos ács, kovács, bognár, kalapos, molnár.

A mely iparos érti a'm aga mesterségét, ha takarékos, józan s ipar
kodó : úgy tisztességgel megélhet ipara után e vidéken. Igaz, hogy a 
gyárak versengésével szemben itt is fölhangzik néha a panasz. De annak 
hangja elenyésző csekély más vidékek jajszavához képest, hol a kisiparost 
a gyáripar teljesen elnyomja. A női ruha-szabást jobbadán nők űzik. 
Sellyén, Vaiszlón több szabónő él a varrógép s a tű jövedelméből.

Mint minden vidéknek, úgy az Ormányságnak is kétségkívül leg
érdekesebb társadalmi osztálya maga a köznép, a földmívelő osztály.

Az ormánysági köznép munkás, józan nép. Kevéske földjét nagy 
gonddal műveli. Ha a maga dolgát végezte, közmunkát vállal valamelyik 
uradalomnál s annak jövedelmét közczélokra, templom- és iskola-építésre 
fordítja. Akárhány ilyen község van az Ormányságon, melynek temploma, 
paplakja és iskolája a lakósok verítékcseppjeiből épült.

Természete komoly, de könnyen hajló bizalomra; egymás között 
nyílt, közlékeny, eleven észjárású. Beszédét szereti humorral fűszerezni.

Az ormánysági ember beszéde egyike hazánk legérdekesebb táj
szólásainak s daczára a közeli horvátságnak, az ormánysági nyelv kevés 
idegen szóelemet szítt fel magába. E kevés közé tartozik: „hajdi“ (eredj), 
vodér, tokmány (amiben a kaszás ember fenőkövét tartja, tehén-szarv), 
„pecsönye“ (szalonna), „pecsönyés ruha“ (szalonnás ruha).

Az ormánysági református vallásos, buzgó n ép ; menten minden 
bigotságtól. Papját, tanítóját tiszteli, becsüli. S a míg más kabátos embert 
per „maga“, vagy „az úr“ titulál; addig papját, tanítóját „kigyelmednek“ 
szólítja, a mi kiváló megtiszteltetés.

A vallásos érzület a köznépnél ritkán nyilvánul imában. Szíveseb
ben énekel, mint imádkozik. Még a koldus is falúhosszat énekszóval 
koldulgat; az „ínökös kódis“ csakis református vidékeken hallható, a 
mikor rákezdi nem kevés czikornyával:

Ne szállj perhe, én véééleoem,
Üli, én édes Isteeeneeem . . .



O nnánysági leány,
Zelesny K. fénykepe után.
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S úgy várja kézhez az alamizsnát: egy kis lisztet, egy kis szalonnát, 
tojást meg mit.

A református ember lelke az ének szárnyain jobban föl tud emel
kedni Istenéhez, mint az imádságén. Énekben könyörög áldást munkájára, 
énekszóban köszöni meg Istennek jóságát; énekben magasztalja teremtőjét.

Istenkáromlás, vagy átkozódás a legnagyobb ritkaságok közé tartozik. 
Van néhány érdekes átkozódása az ide való köznépnek, ilyen p l.: „Hogy 
a reg fusson e l !“ Más vidékbeli ember talán meg sem é rti; sőt hajlandó 
valami bizalmas szerelmi vallomásnak venni, mint az egyszeri franczia 
nevelő, a ki bensőbb indulatoktól ösztönöztetve, megcsípkedte a falusi 
leány arczát. Körülbelül azt teszi, hogy a mirigy, vagy az epe fusson el 
(lepjen el). Ilyen átkozódás m ég: „Hogy a rosszak vigyék el a párádat.“ 
Néhány szemen-szedett baka-metafórát hoz ugyan haza egyik-másik 
katonaviselt legény az ármádiából, s ha virtuskodásból meg is ereszt 
közülök néhányat, azok itthon nem találnak termő talajra; sőt megrovás 
éri nem ritkán: „Jaj de mocskos szájú ember!" S az ilyennek nincs 
becsülete, míg ama csúnya szokást le nem vetkőzi.

Szokásaik egyszerűek. A szertartásos parádékat, „tempózásokat“ nem 
szeretik. A milyen a lelkületűk, olyan a viseletűk: egyszerű és tiszta.

A katholikus cselédség női viselete megegyezik a Sumony- s Bánfa- 
vidéki katholikusság viseletével. De mintha a mi pápistáink leányai- s 
asszonyainál több Ízlés nyilvánulna az öltözködésben. Piros virágos-tarka 
viganóikban, magas sarkú czipellőikben igen takarosak.

A református köznép asszonyainál uralkodó szin a ruházatban a fehér. 
Ez az igazi ormánysági népviselet.

Hajukat a leányok simán hátra fésülik s úgy eresztik le egy hatal
mas fonatban, úgynevezett cziczában. Végét a hajfonatnak színes szalag
csokor díszíti. A fej két oldalán, a halántékok mellett, fodros csiga-hullá
mokba szedik hajukat, azaz kipitykölözik. Derekukra fehér vászon ing
derék simul; elől a plasztikus mellektől duzzasztva, hátul sűrű ránczokba 
szedve. Hogy a hátul lecsüngő hajfonat az ingderekat be ne szennyezze, 
vállaik közt, a nyak alatt, czifra vállast hordanak, mely szintén szalag
csokrokkal s ragyogó pillangókkal, meg póliummal van díszítve. Két 
oldalt a karokat a bő csipke-szövésű ing-váll fedi; az áttetsző matérián 
mosolyogva tör elő a kaczér in g -ú jj; rendesen színes szalagcsokrokkal 
van az is átkötve az izmoktól duzzadó karokon. Szoknya helyett fél- 
lábszárig érő fehér vászon-biklái viselnek, vagy pedig csipke-kelméből 
(tilánglé) készült finom kebelt. Köznapokon rendesen mezítláb járnak, 
de vasár- s ünnepnapokon színes harisnyák födik a formás bokákat s 
csatos, rózsás czipellők az apró lábakat. Kötény helyett a leányok ren
desen kétszél virágos érő-ruhát hordanak ; ilyen a fiatal menyecskék vise
lete is, csakhogy azok hajukat nem eresztik le hátul, hanem kis kontyba 
csavarva föl tűzik a fej tarkójára s arra illesztik a szintén islóggal, meg 
fórissal díszített fékötőt.
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Az ormánysági nők egyszerűen, de takarosán öltözködnek. Minthogy 
az uralkodó szin fehér, valami nagy tarkaságot nem mutatnak. Hanem 
a fehér, ez aztán fehér I

A férfiak viselete nyáron: ránczos gatya, gombos puruszlik, vagy 
tarka melles; arra öltik fel a dolmányt, kaczahót. Fejükön kis pörge kala
pot hordanak. Lábukon télen csizmát viselnek, de nyáron a férfi-nép is 
csak mezítláb jár s a ruházat is csupán ing, gatya és kalapból áll.

Az adoma szerint, mikor az ormánysági ember nyári reggelen föl
ébred, odaszól az asszonynak: „Asszony! ’oczi a ruhámat; e’ mék bé 
Söllére.“ És az asszony oda adja neki a — botját, meg a kalapját.

Általában munkaidőben csak a legszükségesebb ruházat járja. Pipás 
ember kis vászon-tarisznyát hord, abban tartja tűzszerszámát. Innen van 
a „baranyai kis tarisznyás“ elnevezés. Azonkívül még kurta kis kötényt 
is szokott kötni a munkás-ember; abba törli arcza verítékét.

A gyász színe a tiszta fehér: kendő, éró-ruha, bikla, minden fehér. 
Ez keleti és pedig kiválóan mongol, khinai szokás.

A leányok rendesen „hajadon-fént“ járnak; fejüket csak a menyecs
kék szokták bekötni rózsás-tarka selyemkendővel, vagy fehér csipke- 
„fékendő“-vel. Minthogy a tisztaságra sokat adnak, azért a mosás nagy 
fontosságú családi ünnepszámba megy. Kivált, ha az ilyen mosás össze
esik a fonál-párolással, akkor egész vendégség, a „fonál-czuczcz“ szokta 
azt este követni. Az ormánysági házban sok a fehérnemű.

A levetett szennyest fölrakják a ház-szére (padlás) s ott lóg köte
leken a következő legközelebbi szapulásig. A szennyes ruhát „füstösének 
nevezik, valószínűleg azért, mert a padláson, kivált a régibb építkezésű 
házak padlásain, hol a füst keresztül-kasul járja — bizony füstös lesz.

Szapuláskor aztán belerakják a sok füstöst kis  szapuba, nagy sza- 
puba; az pedig rendesen egy nagy vessző-kosár, vagy hársfa-kéregből 
készült bodon, melyben megpárolják. Párolás után leviszik a „páróttat“ 
valamelyik közeli folyó-vizhez, vagy a kanálisra, vagy a Drávára s ott 
megmossák. A mosásban rendesen a szomszédasszony, komámasszony 
szokott segíteni, nem pénzért, hanem azért, hogy a „fonál-czuczcz“-ra őt 
is meghívják.

Érdemes egy ormánysági mosást megnézni. Az idevaló asszonyok 
nem súlykolják a ruhát, hanem a vizbe beállítanak egy pár mosó-bakot, 
arra fektetik a mosó-deszkákat s ezekre a deszkákra állanak a mezítlábas 
mosó-asszonyok. Télen, csikorgó kemény fagyban, léket vágnak a jégen 
s egy kis szalmát hintenek a lábuk alá s akkor is úgy állanak ott mezít
láb. Az edzett menyecskék, bár kipirul a hidegtől a bokájuk, de még 
csak el sem rekednek.

A mosni való ruhát beszappanyozzák, aztán megfogják az egyik 
végénél s a levegőbe föllódítva, oda pacskolják a deszkához. Ez is keleti, 
khinai és indiai módja a fehérruha-mosásnak, csakhogy ott nagy, sima 
kövekhez pacskolják a ruhát. Közbe-közbe megöblítik, lábukkal meggá
zolják s újra a deszkához pacskolják, hogy a ruha fodros ránczokat vet

12*
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leestében a deszkán. A finomabb fehérneműt otthon mossák, vagy kézzel 
öblögetik.

Kora nyári reggelen, mikor a városi ember még a boldogok álmát 
aluszsza, még csak alig pitymallik, az ormánysági ember már talpon van 
s márkaszállt is egy rendet lent a kert végében levő „fíves“-ben, s hozza 
a harmatos takarmányt a jószágnak, mert csak úgy adja le a tejet, ha 
van mit enni előtte.

Az asszony is fölczihelődött, valami csoszát kapott föl a lábára s 
úgy szalad ki a hűvös nyári reggelen, kurta kis biklájában, az istáiéba fejni. 
A jó meleg pára kellemetes özönnel ömlik ki az istáiéból. Gazd’ uram

Zelesny K. fényképe után.
Orm ánysági alakok.

épen kialmol; s az az illat, a mi itt a levegőben terjeng, nem Ixia-Lyx 
illata. De az ormánysági menyecske megszokta azt már s tán el sem 
cserélné semmi nagyvárosi hölgy boudoirjának illatával.

Sietve megfej, mert a csordás már kiabál (keátoz) a felső falu végén : 
„M arhákat!“

Míg az asszony elszűri a tejet, gazd’uram kieregeti a jószágot. Alig 
hogy a csordás elhajtott, már jön a csikós: „Laakat!“ Ez azt teszi, nogy 
eregessék a lovakat.

Ennyi zajra már az ólak lakói, a süldők is fölneszeinek. Hangos 
visítással, dörömbözésscl kérik a reggelit. Készen lesz az mindjárt, csak
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egy kis türelmet, porczikáim. Gazd’asszonyom ép most forrázta le a csa
lánt s behinti jó kukoricza-darával; csak egy kicsit hadd hüljön, már ki 
van töltögetve a válynkba. Mikor megnyílik az ól rekeszték-ajtaja, az 
éhes malacz-népség, mint a sáska-raj, neki esik az clesógnek nagy hab- 
solással. Hát bizony jó is lesz nekik sietniük, mert már „durrgat“ a kanász, 
tutúl a tehén-szarv trombitáján, itt lesz mindjárt.

Csak mikor a kanász is elhajtott már, akkor kerül a sor a „zsibák“-ra. 
Gazd’asszonyom egy kis szemet szór nekik, mert máskülönben elszíllod- 
nek egész nap oda kint a „fivön.“ A csikók is oda settenkednek melléjük. 
Hangos zsivaj, lárma veri föl az utczát. A lndász hajt ki. O a legutolsó 
a pásztorok közt.

Ez alatt már a Juliska is fölébredt a házban, az eladó lány. Föl 
biz’ a’ ; már meg is fésülködött, pedig a nap is csak most bújik elő amott 
a szilvás mögött.

A Juliska veszi a hosszú nyelű fölöző-seprüt s összesepri az udvart, 
utczát. Vasárnap van ma; úgy illik, hogy tiszta legyen.

Gazd’uram addig ráér, kocsiját megkenni. Kiszedi a kerék-szöget,, 
stcszlit; kihúzza a kerékagyat s úgy keni meg a tengőt. Holnap bizonyo
san fuvarja lesz valahová. Talán az asszonyok akarnak vásárra menni.

De hát hol van még a bodonyi búcsú ?!
Tiszta az udvar, csendesek oz ólak, istállók; hozzá lehet fogni a 

belső tisztogatáshoz. Immár húzzák az elsőt a röggeli könyörgésre; édes 
szülém legalább arra szeretne eljutni; azt a tisztelendő uram helyett a 
Gábor tartja.

— Hogy ki az a Gábor ? Én Istenem, hát ki volna ? A tisztelendő 
uram fia, a ki az idén végezte Debreczenben a — nem tudom én — 
hányadik iskolát. Ő is papnak készül. A Juliskámmal együtt gyerekes- 
kedtek. Hányszor megvendégelte őt Véginé asszonyom I A tejfölös könye- 
ret nagyon szerette. No, itt van é ! a Juliskának is egy karéj, a Gábor
kának is egy karéj . . .

— Hej, Istenem, hol van az az idő ? Milyen finom ember nevelődött 
a Gáborkából. A múlt vasárnap az prédikált; hogy megríkatta az egész 
szentegyházat. A Juliskám mondta.

Azért siet Véginé asszonyom a könyörgésre, legalább ő is hallja. Majd 
a prédikáczióra elmehet a Juliskám. Akkor úgy is dél-ebédet kell főzni.

— Addig leányom ne kezdj öltözni; majd ha visszajöttem.
S kapja sebten a zsoltárját, egy rozmaring-szálat tesz melléje a 

kendő alá; azután beköti a fejét s megy sietve Véginé asszonyom a 
templomba, hogy a Gábor-gyereket meghallgassa : hogyan végzi a könyör
gést . . .

Valaki azt hihetné, hogy valamit kifelejtettünk. Hát a reggeli ? a 
fölöstököm ?

Azt bizony nem csak mi felejtettük el, hanem az egész háznép. 
Ormánysági ember nem sokat ad a fölöstökömre. Csak kapva eszik, ha 
épen éhes, valamicskét reggel. Még az iskolás-gyerek is magával viszi a
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maga elemózsiáját az iskolába. De dél-ebédhez már együtt ül az egész 
család, meg az est-ebédnél is. Ez rendesen alkonyat tájban szokott lenni. 
Utána, ha van valakinek étvágya, még vacsorálhat is. Összesen tehát 
négyszer ehetik napjában már tudniillik az, a kinek nagy az ehetnékje. 
Reggel a fölöstököm, délben a dél-ebéd, alkonyat tájban az est-ebéd, 
este pedig vacsora szokott lenni. De a vacsorát is könnyen nézi már az, 
a kinek jó estebédje volt.

De ime, Véginé asszonyom is visszatért már a reggeli könyörgésről.
— Részük legyen az Isten áldásában ! — Ezekkel a szavakkal lép 

be hajlékába. A Juliska is hozzáláthat az öltözködéséhez.
Végi uram is betolta már kocsiját a színbe, végzett a dolgával; 

ideje, hogy kimosdózzék a szutyokból, aztán még borotválkoznia is kell, 
mert ilyen tarlós ábrázattal csak nem mehet az Isten házába, pedig oda 
ő is el akar jutni.

Bent a konyhában már várja a kis mosdó „melencze“, vagy a kis 
„tekenyő“, de Végi uram előbb előszedi a borotváló készségét; fölakasztja 
a nadrágszíjját az ajtósarokra, meghúzkodja rajta a borotvát s aztán 
mcgborotválkozik nagy fogszívások közepeit.

— Hej, mennyivel jobb dolguk van a názárénusoknak! Lám, azok 
nem borotválkoznak. Bizony, bizony, még utóbb én is názárénussá leszek!

Véginé asszonyom, meg a Juliska is a legnagyobb megbotránkozás
sal hallják ezt.

— Ugyan már; nem féli kelmed az Istent?
— Már miért ? Ok is csak azt az Istent hiszik, a kit mink. Aztán 

ők Krisztusnak hív követői. Nem hazudnak, nem esküsznek, fegyvert 
nem fognak, nem káromkodnak, becsületes, igaz ember az valamennyi.

— Hát keed nem az?
— De biz’ annak tartom magam.
— Ügyöm, akkor mi szüksége názárénussá lenni? Maradjon meg 

mindenki abban a hitében, a miben született.
— Jól van no asszony, végeztem a borotválkozással; most már le 

is mondok róla: nem leszek názárénussá. Nem hagyom én a mi papunk 
prédikáczióit a Géri Jankó prézsmitálásáért oda.

— Egy pap már csak okosabban el is beszél, mint száz Géri Jankó. 
— Itt a tiszta; vegye föl keed.

Azzal oda adja Véginé asszonyom a tiszta mángolt inget, meg a 
sűrű ránczokba rakott gatyát hites párjának, lelkére kötvén, hogy most 
már jó lesz fölszedelőzni, mert mindjárt elsőt harangoznak.

Hogy mi okon érdekli Végi Dávid uramat az első harangszó ? Hát 
azt is megmondhatom. Ő „kántus“-béli ember, a kinek úgy dukál, hogy 
korábban ott legyen a templomban. Ha már annyira fölszaporodott a 
gyülekezet, hogy rá lehet zendíteni valamelyik zsoltárt: ő szokta azt ren
desen elkezdeni, lehetőleg az alkalmatossághoz mérten s a jelenlevők 
buzgón vele énekelik.
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Lassan megtelik a templom hívekkel. Végi uram ott ül az ének
mutató tábla mellett, fent a kóruson s válogat az X-ek, L-ek, V-ék és 

' I-k között; végre is csak az L. zsoltárra esik a választása; az tetszik 
neki legjobban. Bizony szép is a z :

Az erős Isten uraknak Ura 
Szól és mind e földet előhívja 
Tám adatról és napenyészetröl;
Nagy szépséggel a Sión hegyéről,
Eljő az Úr ö fényességében,
Semmit el nem hallgat Ítéletében.

Az érkezők elfoglalják helyeiket. Mindenkinek meg van a maga 
rendes helye. Külön ülnek a férfiak, külön a nők, leányok. Az első pado
kat a viruló hajadonok s az idei friss menyecskék töltik meg. Hátrább 
az éltesebb anyókák, a legöregebb szülikéknek már csak a czinteremben 
jut hely. Azokra sokszor ráérik a köhögés, többször ki kell menniök a 
szabad levegőre; azt pedig csak onnan tehetik az ájtatoskodás meghábo- 
rítása nélkül.

Tiszteletcs uram katedrájának közelében ülnek a belsőbb emberek :• 
az elöljáróság, a presbitérium tagjai.

Harmadik liárangszó után nyomban érkezik tanétó uram a múzsa- 
fiak seregével egyetemben, a kik szép renddel fölsorakoznak az orgonás 
kórusra.

Komoly léptekkel ballag tiszteletes uram is, hóna alatt a bibliával; 
hosszú, lecsüngő ünnepi palástját a jobb karján emelve. A mint belép a 
templomba, mindenki föláll ülő-helyéből s rákezdi, orgonaszóval kísérve, 
fölállóra az első dicséretet az iskolás-fiúk hangos torkú csoportja. Majd 
meg, elhallgatván az orgona, rövid fohászt mond magában minden jelenlévő. 
Még egy-két vers ének következik azután, a mit már ülve zeng el a gyü
lekezet. Az utolsó vers-szak végső soránál föláll nagytiszteletü uram, fél
karjára veszi ismét a palástját, másik kezébe a szent-irást s komoly, lassú 
léptekkel indul föl a katedrára.

Elhallgat az ének, elhal az orgonaszó; néma csendesség száll le a 
templomba; a légy dongását meg lehetne hallani. S a mélységes csend
ből emelkedik föl nagytiszteletü uram komoly, méltóságteljes hangja: 
„A mi segedelmünk jöjjön az Úrtól, a ki teremtett, megtart és igazgat 
mindeneket; am en!“

Következik egy magasztos, föntszárnyaló ima, mit a „Miatyánk* 
rekeszt be; a népsokaság halkan utána mondja az imát. Ima után fölol- 
vastatik a „mái szent evangyéliom“, melyet megirt (valószínűleg) szent 
Máté evangyélista, az ő evangyeliumának egyik részében és pedig ennyi 
és ennyedik versben, mit a hívek végig hallgatnak isteni félelemmel.

Majd helyet foglal az ájtatos gyülekezet; a pap beszédet tart a 
hívek lelki épülésére.

A református prédikátorok szent beszédeikben az erkölcsi világrend
nek egy-egy sarkalatos igazságát fejtegetik. Nem a dogmák bonczolgatása 
az, mit sem a szónok nem ért, sem a hallgatóság nem ért meg; hanem
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az életből merített igazságok népszerű magyarázata. Még a nyelv is, 
melyen ez igazságok előadatnak, egészen m ás; nem az a közönséges, 
fakó, mindennapi nyelv. Hanem az a klasszikus tömörségű magyar nyelv, 
mely ódon csengésével elbűvöl, édességével elandalít; fűszerezve a prófé
ták írásaiból vett czitátumokkal, mik igazságok voltak ezer és ezer évek
nek előtte s azok maradnak az idők végéig.

Nem szítnak e szavak felekezeti türelmetlenséget, gyűlölségct, torzsal
kodást; hanem egymás iránt való szeretetet hirdetnek. Nem izgatnak a 
törvény ellen, hanem az Isten akaratán való megnyugvást tanítják. 
Reményt adnak a csüggedő léleknek, bizalmat az elhagyottaknak s erőt 
a sors csapásaitól sújtott embernek, hogy az élet terheit türelemmel viselje.

Nem homályt s töprengő kétséget oltanak e szavak az elmékbe, 
hanem isteni fényt derítenek azokba. Szárnyat adnak a gyarló ember lel
kének, mikkel a közönséges élet bajain, rögein túl emelkedhetik.

Prédikáczió után még egy könyörgés következik, mit ismét „az Úr 
imája" követ. Ez a legfölségesebb része az egész szertartásnak. Úgy elmon
dani a „Mi atyánk“-ot, mint egy református prédikátor, arra nem képes 
más felekezet papja. Mint megannyi ragyogó gyöngyszem, peregnek le 
ajkáról e fölséges imának szavai; ragyogásuk egy-egy mennyei sugár, 
mely átszellemít, fölmagasztal.

Vége a prédikácziónak. Hallk csendben enyésznek el nagy tiszteletű 
uramnak végső szavai: „Minden áldásoknak s kegyelmeknek kútfeje az 
Ú r; 0  légyen és maradjon a hívekkel most és minden időben; amen!“

Megszólal újra az orgona; fölzendül az ének. Majd búsongó lágy 
melódián, síró, kesergő epedéssel; majd harsány riadással, mit lelkesedve 
csengnek vissza a templom boltívei, falai; a szerint, a mint az üldözött 
próféta-dalnok s dalnok-király zsoltárainak panaszát, keservét, vagy a 
gálya-rabságon sínylett kálvinista-prédikátorok „dícséret“-einek magasz- 
talását, ihletett, lelkesült dicsőítését zengik Istennek.

Egy hallk ima után, mit a hívek csendes fohásza emel az ég felé, 
következik a kimenő.

Milyen példás rend uralkodik a kimenetelnél! Pad-pad után sorako
zik ki. Nincs az a vásott, szeleburdi gyerek, vagy legénykedő siheder, a 
ki a sorakozás rendjét meg merné zavarni az által, hogy előre tolakodik. 
Mintha fehér hattyúk szállingóznának végig az utczán; megy, siet haza
felé a sok fehér-biklás leány- és menyecske-raj.

A férfi-nép idősebbje kissé megáll a templom-közön, a falú fórumán, 
egy kis tereferére. Egész héten át úgyis alig találkozik ismerősével az 
ember s egy kis kupak-tanács, vagy mi, még nem árt meg az egészség
nek, míg végre a déli harangszó szétoszlatja őket.

Végi uram is ballag hazafelé; otthon már be van tálalva az illato
sán párolgó tészta-leves. A Juliska már rég hazaért a templomból s le 
is vetette már az ünneplőjét, csak amolyan kurta kis otthonkában, kurta 
ujjasingvállban sürög-forog az anyja körül, segítve.



A lúzsoki gyülekezet.
Zelesny K. fényképe után.
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Végi uram elfoglalja helyét bent a sarokban. Mellette ül Véginé 
asszonyom, szemközt velük a nád-széken ül a Juliska.

Úgy esznek közösen egy tálból; mindegyiknek a helyén ott a kanál, 
meg a villa-kés (villa). Lent a földön a barna „csentös“-ben, ott áll a 
jó friss v í z .

Az ormánysági emberről nem lehet mondani, hogy „nem igen van 
szava“, a míg eszik; inkább szeret cvésközben bizalmasan elbeszélgetni 
a „csalárdjával. Végi uram is elmondja tervét, szándékát, hadd szóljon 
hozzá az asszony is. Sokszor mond az is okosat.

Ugyanis Végi uramnak az felhődzik a fejében, hogy jó volna vöt 
hozni erre a lányra. Sok a dolog; egy magában nem bírja. Ezt a leányt 
még kár volna rászorítani; gyönge még, aztán „mögcsökik“ (elsatnyul).

Az asszonynak pedig az a véleménye, hogy várják meg az Aron- 
gyereket, míg haza jön a regementtől. Hadd szóljon az is hozzá. Két 
fertály a vagyon. Ha akarja, benne marad; ha akarja, elmegy vőnek, 
akkor aztán úgy is ki kell adni a részét.

— Hát akkor halaszszuk el az októberi vásárig . . .
Hogy a vasárnap délutánját ki hogy tölti el, az már gusztus dolga. 

A dél-esti könyörgést rendesen korán szokta tartani nagytiszteletü uram ; 
jut idő szórakozásra is még azután elegendő.

Megélénkül a házak eleje; kis-göcs, kis-pad előkerül, arra ül ki a 
gazda háza népével. Oda jön a szomszéd, koma s meghányják-vetik 
pipaszó mellett a világ sorát.

Korcsmába csak a „korcsmás emberek“ szoktak járni. Korcsmás 
embernek lenni nem valami tisztes állapot. Még a jókedvű fiatalság is 
jobban szeret a kertek alján sétálni.

Falu helyen a kertek-alja a korzó, a puha pázsit az ülőhely, a nagy 
diófa a sétatéri kioszk. Ott hullámzik vasárnap, dél-esti könyörgés után, 
vidám nóta mellett a falú fiatalsága. Ki csoportosan, ki egyenkint, ki a 
maga választottjával.

Vannak helységek, a hol vasárnap délután a korcsma is elég han
gos ; szól a banda, dönög a padló, rakja a tánezot a víg fiatalság. Egy- 
egy jókedvű bátyó, vagy valami elázott „bácsám-uram“ szintén belerikkant 
a vigalomba. De ez csak addig tart, míg a pásztorok eregetni nem kez
denek haza. Olyankor már minden tisztességes legénynek, leánynak ott
hon e helye. Nem is marad más a korcsmában, csak ama jókedvű „bácsám- 
uram“ ; de az is csak addig marad ott, míg a felesége érte nem megy.

A hazatérő jószág sűrű port ver az utczán. A sűrű porban látni a 
jó kedvű „bácsám-uramat“ karonfogva ődöngeni hazafelé a feleségével.

Mikor az ormánysági ember karonfogva megy a feleségével, az még 
egyáltalán nem a hitvesi gyengédségnek a jele. Inkább azt teszi keleti 
virág-nyelven, hogy egyikök (bizonyosan a férj) nagyon is rá van szorúlva 
a felebaráti szeretet támogatására.

Az ormánysági ember nem megy karonfogva a feleségével; ezt az 
uraknak hagyja. O, ha vasárnap délután sétára megy, akár a mezőre,
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akár rokon-látogatóba, s ha ilyenkor az asszony is vele megy, csak a 
jobb keze palacz-újját (hüvelyk) adja oda az asszonynak ; úgy mennek 
aztán kézen-fogvást. így sótál a falusi gavallér is a maga rigójával. 
(Rigó: az Ormányságon szeretőt is jelent, de nem holmi obseen értelemben.)

El van látva a jószág; elcsendesül a falú. Munkás ember korán fek
szik, korán kel. Esti harangszó után már nem kóvályog igaz-járatu ember 
az utczán, legfölebb a bakter. Az meg is szólítja, akárki fia legyen, a kit 
előtalál.

Másnap aztán munkába áll minden munkabíró lélek. Csak a söprű 
marad otthon, az ajtó előtt keresztbe téve házpásztornak.

Kora tavasztól késő őszig az ormánysági ember künn dolgozik a 
mezőn. Ez az ő éltető eleme. Neki nem teher a munka, hanem életszük
ség ; nem muszájból dolgozik, hanem kedvtelésből.

Hisz a katonaságtól is nem a fegyver-gyakorlatok nehézségeitől való 
félelem, vagy a katonai fegyelem szigora riasztja vissza. Az ormánysági 
gyerek azon könnyen túltcszi magát; hanem a maga mezejét, erdejét s 
berkeit sajnálja itt hagyni.

Azt mondja a nóta:
El kell menni katonának,
Itt kell hagyni a babámat.
Úgy sajnálom a babámat,
Ue még inkább a hazámat!

A hazája pedig az ormánysági embernek a maga szülőföldje.
Még az asszonynép is szívesebben dolgozik tavasz beálltával künn 

a mezőn, mint odahaza. Rendesen a falun kívül vannak a káposztás-, 
zöldséges kertek; ott a „csike nem váji k i“ a veteményt.

A káposztás-kertek mellett vannak a len- és kender-földek is. Ezek 
a len- és kender-földek az ormánysági asszonyok emporumai. Minden 
jövedelem a gazdáé, csak a len- és kender-földek, meg a káposztás-kertek 
jövedelme az asszonyoké.

Az ormány sági asszony még ma is maga ruházza föl fehérneművel 
az egész háza népét. A boltok olcsó pamut-vászna hiába versenyez; a 
régi világ erős, tartós len-vásznát nem tudja a küzdő-térről leszorítani.

Pedig mennyi a dolog vele! Városi embernek fogalma sincs róla, 
mennyi munkán megy keresztül egy szál len, míg abból vászon lesz.

Először ki kell nyílni, kiáztatni, megszárogatni, megtörni, kitilolni, 
meggerebenezni, aztán lehet csak eltenni télre, a mikor majd megfonják}

De más munkától sem húzza magát vissza az asszony. Ha kell, 
versenyt dolgozik az urával. Kapál, töltöget, szénát gyűjt, kepéz, ha meg
szórni a kapeza, még kaszál is. De ezt már okos ember nem szokta meg
engedni az asszonynak.

Azért az ormánysági nő boldog, elégült. Jó kedélye soha sem hagyja 
e l ; ha még annyi volt is a dolog napközben, azért marad annyi jókedv, 
hogy dalolva jön haza a mezőről este.
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Csak a tél képes beszorítani a falvakba az Ormányság lakóit. A férfi
akat még az sem.

A férfi-nép erősebbje az erdőn keres télen dolgot. Ilyenkor van az 
irtás, ritkítás ideje. A holt erdő föléled ilyenkor. S a hol nyáron a ger- 
licze búgott, a pinty fütyörészett s a esíz csipegett, ott most fejsze-csattanás,

. kopácsolás és a fűrész riszáló sírása hangzik föl.
Az asszonyok ráérnek odahaza addig egész nap fonni, vagy a jószágot 

ellátni. Este aztán újra pörgő mellé ülnek a leányok, asszonyok. Egy-két 
szomszéd-asszony leányostól összeverődik a fonóban. A legények is be
betekintenek az ismerős házakhoz. Megindul a tréfa, beszélgetés: folyik 
a mese akár éjfélig. Asszony-néném valami kis nyálazót hoz be vendégei 
számára. Ha egyéb nincs, egy kis pattogatott kukoricza, vagy egy tál 
főtt búza is megteszi. A mire az a nagy tál pattogatott kukoricza fenékig 
lefogy: kifogy a mese-mondóból is a szufla. Üresek a pörgők czuczafái, 
lefogyott róluk a szép selymes ro/cka, megtelettek a csőrök. Jó lesz most 
már haza menni. Föl is szedelőzködnek lassan. Csak egy-két fiatal legény 
köstörög valamelyik leánynyal, a kinek elveszett a pörgő-szöge. Váltig 
kínálkozik valamennyi legény, hogy egy csókért előkeríti, ha akárhonnan is.-

— No de most már elég lesz a déváuságból — adja bele szavát 
valamelyik neném-asszony — későre jár az idő; majd holnap folytatjuk 
minálunk.

Elszélednek a fonók, nyugovóra tér az egész háznép; behunyja 
szemét végig az egész utcza, csak a hold pislogat az égen a felhők között. 
Ide lent a bakter csizmája kopog végig a fagyon.

A sok fonalat, a mit egész télen át az asszonyok összefontak, föl- 
áspoljálc, aztán megpárolják s fölrakják a szövő-székre.

Ha ilyenkor végig megy az ember a falun — úgy télutó havában — 
valamennyi házban csattog a szövőszék bordája, csörög a fonál-váltó, jár 
a vetélő jobbra-balra.

Az ormánysági nők szőttese: a molyhos, a sávos abrosz, méltón 
sorakozhatik a kalotaszegi népipar varrottasa mellé.

A téli időszak egyszersmind a disznó-ölés ideje. Még a legszegé
nyebb ember is iparkodik szert tenni egy hízócskára. Kora hajnalban már 
fölhangzik hol a felvégen, hol az alvégen, hol a falu derekán a disznó
visítás, a mint a böllér-emberek kioltják életüket.

A széríís kertek végén, a szilvásban föllobog a szalma-láng, ott pör
kölik meg a leölt poczákat. Nagy esemény ez a családban. Apraja-nagyja 
mind talpon van már hajnali kakas-szóra . . . .

*
A legtöbb halálozás télen történik az Ormányságban. Ennek meg 

van a természetes magyarázata is; sőt az is meg lehet, hogy más vidé
keken is csak így van; de itt azt mondják, hogy az ormánysági ember 
nem ér rá nyáron meghalni. Széliében ismeretes az a közmondás: „Annyi 
a dolgom, hogy meghalni sem érek rá.“ Ha valaki meghal, azt a „hideg 
asztalra“ fektetik. Az a hideg asztal néhány deszkából van összeróva.
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A megboldogultnak fölkötik az állát, nehogy tátott szájjal menjen a 
más-világra. A szemére egy pár nehezebb pénzdarabot tesznek, hogy azt 
leszorítsa; nyitott szemmel nem illik egy halottnak sem ez árny ék-világot 
elhagyni. Az öltöztető asszonyok aztán megmosdatják, ha férfi volt, meg 
is borotválják, aztán fölöltöztetik ünneplőbe s úgy helyezik ki a nézőknek 
köz-szemlére.

A halott-nézés, halott-nézőbe járás, daczára a többszöri orvosi óvás
nak, még ma is nagyban éli divatját.

Ott fekszik a halott, fehér gyolcs-szemfedővel leterítve a hideg asz
talon s a nézők oda csoportosulnak köré; a kinek tetszik, sírhat is egy 
verset fölötte. Ha a megboldogultnak környezetéből önkéntes vállalkozó 
nem akad siratónak, majd elsíratja a Tapaszdy Sára, vagy valamelyik jó 
sírató-asszony. Mert egy jónevelésű halottnak „kisíratás“ nélkül sem illik 
távozni e siralom-völgyből.

A kisiratást rendesen asszonyok teljesítik. Ha valaki ki akarja szé
pen sirattatni a maga halottját s ő, vagy a család valamelyik tagja erre 
nem képes (mert ahhoz nem elegendő a szív-fájdalom, ahhoz élénk emlé
kezet s költői képzelet szükséges), úgy meghívja a falu valamelyik jobb 
hangú sirató-asszonyát, tán épen a Tapaszdy Sárát. Ez egy kis boróká
val (borocska), vagy egy kis pálinkával oly elbúsulásra inspirálja magát 
s — ha rokona volt a megboldogult, ha nem — oly szívre ható sírásba 
kezd, hogy a hallgatóság nem állja meg könyezés nélkül. S míg a csa
lád többi tagja néma könyek közt jő, megy s teszi a dolgát, addig a 
sirató-asszony oda bent a halottas házban hangos jajveszékeléssel fölso
rolja a halottnak minden érdemeit. S teszi azt mind oly fájdalmas panasz
hangon, búbánatos melódián, hogy a laikus hallgató azt hinné, mindjárt 
a szíve szakad m eg:

„Jaj, édes jő bácsám-uram.
De elment ked, de itt hagyott 
Búbánatra, árvaságra,
Szívbéli szomorúságraaaa —
Itt hagyta ezt a jó asszonyt,
Ékes, szép hajadon lányát,
A ki keedet úgy szerette,
Itt hagyta nagy árvaságraaaa —
Jaj, nem mondja ke’ már többet:
Hozd ki anyjuk a szerszámot.
Befogom a Sárgát, Kesét,
Búzát viszek a malombaaaa —
Híjába várja a Sárga,
Hijába várja a Kese,
Nem fogja be ked már többet,
Nem kocsiz ked többet rajtaaaa —

És ez mind ily ritmikus dallamossággal megy végig. Ha a rokon
ságból akad vállalkozó, úgy a kisiratás annál meghatóbb.

Este aztán összegyűlnek a szomszédok „virrasztódba. Ének-szó mel
lett, vagy beszélgetve töltik el az egész éjszakát. Az ablakok be vannak
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függönyözve, mert halottas ház ablakán nem jó benézni: sárgaságba esik, 
a ki azt megteszi.

Néha végig jár a pintes is a virrasztók között, de hát száraz torok
kal ki látta, énekelni ?

Másnap történik a temetés, mikor már a „halott-gém“ (halott-kém) 
megvizsgálta s a temetést megengedte.

A gyászmenetnek rendesen számos kísérője akad. Tanétó uram az 
iskolai kántussal egyetemben, úgyszintén nagytiszteletü uram is ott van
nak a gyászmenetben. Előbb elbúcsuztatják a háznál. Tanétó uram erre 
az alkalmatosságra egy friss búcsúztatót faragott össze, melyben ékes 
szavakkal búcsúzik el a halott külön-külön névszerint, mind az egész 
háza népétől, fölső, alsó szomszédjától, sógorától, kisángyától. Kint a sír
nál még egy pár búcsu-szót mond a lelkész, vagy mest’ram az elhunyt 
fölött, aztán lebocsátják az örök nyugalom színhelyére, a sírba. Fölállít
ják a fejfát, melyre a falu első faragó-embere véste saját szerzeményű 
epitafiumát:

Én Kisfali Áron voltam,
Aki e sírba borultam;
54 éveket értem.
Akkor Jézus eljött értem.

Behantolják a koporsót, elhangzik az ének: „Immár gyarló testem, 
mint magot, elvetem.“ Eloszlik a gyászoló gyülekezet, csak egy-két néném- 
asszony marad még a temetőben. Szerteszét a csepőte bozót közt fölke
resnek egy-egy régi, avatag, gyepes sirhalmot, annak ráborúlnak korhadó 
fejfájára s nagy szívbéli szomorúsággal elsírnak egy verset. Valami régi, 
kedves halottja fekszik ott kinek-kinek; jól esik a fájó szívnek, magát 
azon a sírhalmon kikönyezni.

A halott-vivők, meg a rokonok visszatérnek a halottas-házhoz, meg
ülni a halott torát. Azt pedig ne higyje senki, hogy valami nagy dobzó- 
dást visznek véghez ott. Magyar ember nem pénzért segít egymáson, 
hanem szívességből, s e szívességnek mintegy viszonzása a tor.

*
Kiválóbb családi ünnepségek a lakodalom s a keresztelő.
A nép között élő embernek föl sem tűnik sok érdekes nép-szokás; 

azt hiszi, ez mindenütt így van. Csak más vidékek népéletét tanulmá
nyozva, tűnnek föl azok — mint különbségek.

Az ormánysági reformátusság közt még ma is sok régi s érdekes 
népszokást találunk. Ilyen például az ünnepek előestéjén, különösen Szil
veszter előestéjén, a durrogatás. Esti harangszó után szokás kiállani az 
utczára hosszú, karikás ostorral s hatalmas durrogatással, vagy pisztoly- 
lövéssel jelezni a holnapi nagy ünnep közeledtét.

Karácsony előestéjén ólmot szokás önteni s abból jóslatokat mon
dani. Ugyan csak akkor, Adám-Eva estéjén, az ormánysági földmíves 
leszed a szögről minden szíjjat, bőrtarisznyát s beviszi a hajlékába, az 
asztal alá. Azt mondják, akkor egészséges marad a jószág. „Ne hagyj bőrt
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a szögön ma, mert bőrt terítsz a karóra.“ „Szögön szíjjat ma ne hagyj, 
nehogy karóra bőrt adj.“ így int a babonás mondás, értvén «,z elhullott 
állat bőrét.

Nem mondható, hogy köznépünk valami nagyon babonás volna. Van 
ugyan egy pár babonásnak látszó intelem; de azokban is több a gyakor
lati életből merített hasznos figyelmeztetés, mint a babona. P l . :

„Kis kutya-kölyket, míg a szeme ki nem nyílik, ne végy a kezedbe, 
mert megvakul a körmöd.“ (Tudva levő dolog, hogy a szoptatási időszak 
elején legingerlőkenyebb a kutya, míg a tej-láz tart.)

„Lóheverésbe ne lépj, mert kiüt rajtad a lódöbröcz.“ (A heverésző 
ló gyakran ragályos bőrbetegségben szenved.)

Vannak még ezeken kívül az úgynevezett „rontás“-ok, miket kereszt- 
útakra szoktak kitenni. A kinek valami nehéz nyavalyája van, valami 
babonás vén banyát fölkér, hogy főzzön neki „ször“-t. Az meg is teszi 
neki szívesen illő honoráriumért. Egy marék babot, kóezot, disznó-körmöt, 
meg tudja mit, összekotyvaszt neki s az illető elviszi a kereszt-útra s ott 
fazekastól a földhöz vágja, azt hívén, hogy így túladhat a nyavalyáján. 
Hogy a ki abbá belelép, az átveszi tőle a betegséget s ő meggyógyúl.

Babonás nap Illés napja. Földvári Sámuel uram verse azt mondja: 
Illés napját megüli a polgárság;
Nem szoktak akkor dolgozni magoknak,
Hanem kényszerítve csak az uraknak;
Nem lehet ebbe semmi babonaság:
Ez nap szép meleg és mértékletes.
Felhővel, szellővel kellemetes.

Szokás ezenkívül még a „nagy pénteket“ megbőjtölni. A zsidó nem 
bőjtöli meg szigorúbban a maga hosszú napját, mint az ormánysági refor
mátus a nagy-pénteket. Sokan azt tartják, hogy e napon jó megfürdeni 
valami nyílt fürdőhelyen, pl. folyó vízben. Ez megóv a bőrkiütésektől. 
(Nagy-pénteken mossa holló a fiát.)

Apró-szentek napján szokás vessző-korbácscsal járni az utczán s az 
ismerősöket azzal megkorbácsolni. Ez meg a „kelés“ ellen jó.

Új-év napján az ormánysági gyerekek új évet járnak köszönteni
énekszóval;

Új esztendő, 
Yígság. szerző: 
Most kezd újulni, 
Ujulással 
Víg örömet 
Akar hirdetni.

Hirdeti már 
A Messiás, 
Eljött meglenni. 
Légyetek az 
Úr Jézusnak 
Igaz hívei.

Farsangkor meg szokás „fásángóni“, a mi szintén ének-szóval tör
ténik :

Hopp, hopp fásáng, 
Megőték az ártánja, 
Nem adik a máját, 
Csak a szalonnáját.

Adjon az Úr Isten 
Ennek a gazdának 
Négy kis ökröt, 
Négy kis béröst.



Ba r a n y a  n é p e í. löef

Aranyekét a földjébe, Hogy ide gyühettünk.
Aranyostort a kezébe, Bezzeg fáznak a lányok,
Hajrá haj! Ránczos az orczájok ... .
Szabadok lehettünk,

A vers végén felnyujtják a fa-nyársat az «ablakba s v«agy egy kis 
szalonnát, vagy egy kis hurkát, kalbászt szúrnak rá. Lueza-napján 
kotyolni járnak a link a következő verssel:

Kity-koty kettő, 
Galagonya kettő.
Az én fülem kettő,* 
Annyi csibét adjon 
Keetöknek az Isten, 
Mint az égen a csillag, 
Fődön a fű-szál.

Kity-koty kettő, 
Galagonya kettő,

Az én szömöm kettő; 
Annyi malaczot adjon 
Keetöknek az Uristeii, 
Hogy még a kerítésen 
Is ugráljanak ki.

K ity-koty kettő,
Az én kezem kettő, 
I-Iíjjad, híjjad, híjjad !*

A vers végén leguggolnak s úgy szedik kalapba az ajándékot: vagy 
egy tik-monyt (tojást), vagy egy krajczárt.

Husvétkor a „hímes tojás“ já rja ; de azt itt nem a nyúl tojja, hanem . 
az „édes szülém“ hímezi.

András napját a íérjhez-menő leányok szokták megbőjtölni. Egész 
nap, éjféltől éjfélig, nem esznek semmit; este megterítik az asztalt; tá
nyérai, poharat tesznek a sávos abroszra, széket az asztal mellé; de a 
vacsora nem áll egyébből, mint 3—3 szem búzából, melynek egyik 
háromát lefekvés előtt elkölti a leány, a másik felét a megmaradt vacso
rának eljön elkölteni a leendő vőlegény  — a leány álmában meghatja őt.

Hej ! az a vőlegény, bizony nagy gondot is okoz, mert a nóta 
szerint:

Arra alá kis kalapot viselnek,
A legények házasodni nem mernek.
Mert mind olyan a mostani menyecske:
Szép az ura, mégis szebbet szeretne.

De ez csak a nótában van így, mert azért csak akad házasulandó 
legény is, meg férjhez menő leány is; megtalálja ki-ki a maga párját 
vagy otthon a fonókban, vagy a játszó-házban, vagy a kertek alatt.

Ha pedig otthon a falujában nem akad kedvére való, majd talál
kozik valamelyik leány-vásárban idegen leány.

Érdekes kép tárúl elénk egy ormánysági vásár alkalmával. Vaisz- 
lónak, Sellyének a rendes négy országos vásárján kívül meg van még a 
búcsú-vásárja is.

A rendes vásárok első napja a jószág-vásár; ormánysági embernek 
ez üzlet. Másod napján van a ruha-vásár, ez már csak parádé. Sokan 
jönnek másod napjára, kivált az asszony nép. Az ilyen vásárok, ha nyár
derékra esnek, leány-vásárnak neveztetnek, minthogy az egész környék 
legényeinek és leányainak szolgálnak találkozási alkalom gyanánt. Való

id
* A kotyóst biztatja ezzel a gazdaasszony: »Híjjad anyja, híjjad.
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ságos szépség-versenyek ezek a vásárok. Az ormánysági leány kiöltözik 
ilyenkor a lehető legcsinosabban. Magas sarkú czipellőt húz a hófehér, 
vagy tarka, csíkos harisnyára. A tiszta fehér bikla elé köti a két-szél 
rózsás-selyem éró-ruhát. A csipkés ingujj alól mosolyogva virul elő az 
ingváll tarka galand-csokra. A fejük szintén rózsás selyem fé-ruhával 
(kendő) van bekötve, vagy csak úgy járnak hajadonfént, kart karba öltve 
kettes, hármas, négyes csoportokban a nagy vásári sokadalomban.

A legények meg mustrát tartanak felettük. Szemlélik őket s gyö
nyörködnek a szépekben. Az ormánysági leányok általában igen szépek; 
a szépségüknek kellő gondját is tudják viselni; igaz, hogy gyakran nyújt 
segédkezet a patika is, de legalább van is foganatja aztán. Égő parázs
szemek, hamiskás mosolygású kicsi száj, határozottan ívelt szemöldökök, 
kerek arcz ; szóval, a magyar nő faji jellege tisztán feltalálható.

A férfiak arcza is kifejezésteljes. Nyílt homlok, élénk szemek, komoly 
metszésű száj, kis pörge bajusz, tömött haj a kiváló jellegük. Termetre 
az ormánysági magyar inkább alacsony; de szívós, munkabíró.

Az ormánysági leány-vásárok közt leghíresebb a hodonyi leányvásnr. 
Maga Bodony igénytelen kis falucska ott a szent-mártoni hegy tövében. 
Nincs is több, csak ez az egy búcsú-vásárja, a hírhedt leány-vásár. Messze 
vidék szép legénye, szép leánya seregük ott együvé. Az alföldi kálvinis
ták, a hegyföldi pápisták, mind elhozzák ide viruló hajadonaikat.

Ott látni Besencze, Páprád, Ozinderi-Bogád, Viszló, Vaiszló, Sámod, 
Hidvég, Kémes, Szaporcza, Czun, Piski, Aderjás és Rádnak minden 
szemre való leányát a maga kaczki biklás viseletében. Ott vannak a 
harkányi, haraszti leányok bodros, virágos rokolyáikban. Ott pompáznak 
a hegyföldről Baksa, Görcsöny, Pázdány, Bakonya, Garé, Egerág, Egcr- 
szeg leányai is tarka vagy egyszin selyem szoknyáikban.

Egy exotikus virágerdő hullámzik föl-alá a sátor-utezákon vidáman 
nevetgélve, csevegve és egy-egy kaczér pillantást vetve hol jobbra, hol balra.

A merre a szem lát, csupa sátor, csupa ponyva. Még csak délelőtt 
van, a kalmárok most kezdenek kirakódni. A vidéki atyafiak is most 
szállingóznak. Halk nesz kerekedik, de elnyomja a templomi harangszó. 
Az esperes úr prédikáczióját megy, siet meghallgatni mindenki: kálvi
nista, pápista, zsidó egyaránt. Meg is hallgathatja azt akármelyik feleke- 
zetbéli. Oly szívhez szólón beszélni, mint ő, nem egyhamar tud valaki itt a 
körül-vidéken. O maga a megtestesült szelídség és szeretet; s mintha 
csak a szeretet apostolának, szt. Jánosnak ajkairól liallanók az ig é t: 
„Fiacskáim, szeressétek egymást.“

Prédikáczió után szent mise. A kis templom belseje tömve áhitatos 
néppel ; de még a külső térség is a templom körül, s a lombos ákáczok 
susogása belevegyül az orgona szelíd hangfodraiba, miket néha el-elkap 
a szél.

Elmúlik a mise. Most már aztán szabad a vásár! Megnépesülnek a 
sátrak, laczikonyhák. A vásári zaj mind magasabbra emelkedik. Itt egy 
liistóriás árúlgatja ének-szó mellett a ponyva-irodalom gyöngyeit: leg-



BARANYA NÉPEI. 1!)5

újabb csuda-történeteket ebben az esztendőben, miket nyomtatott Bagó 
Márton, Budán. Amott egy tuberkulózisban szenvedő kintorna hangja 
mellett planétát huzat a kis piros szemű, fehér egerekkel valami jöven
dőjére kiváncsi hajadon; mellette egy legény ügyeskedik, nagyban segít
vén kibetüzni a planéta-czédulának .orákulumi titkait.

Legszélről állanak a szabók. Az ő sátruk a leghosszabb. Az ormány
sági vásároknak ők a legeredetibb alakjai. Nekik mindenki rokon, ösme- 
rős. Úgy kapaczitálni vevőt, mint ők, arra egy vásáros sem képes.

Ott van ni, az egyik már kibéczézett magának egyet az ott ólál
kodó magyarok közül s most azt vallatja nagy buzgalommal.

— Hozta Isten ismerős; ejnye de régen lá ttam ! Hogy van a „csa
lárdja?“ Egészségesek? No, hát mi kő? Dómány, nadrág, vagy puruszlik?

— Ennek a kis fiamnak akarnék egy dómányt venni.
Az a „kis fiam“ pedig egy hórihorgas-liosszú, langaléta nagy siheder, 

a kinek meg kell hajolnia, hogy a sátorba beléphessen.
Csak azért „kis fiam“ őkelme, nehogy valami nagy árt szabjon 

majsztram annak a dolmánynak.
A majsztram pedig ügyes szemmértékkel kiválaszt egyet az ott 

lógó, piros bélű dolmányokból. Egy pár pillanat alatt a „kis fiam“ ki 
van hüvelyezve a régi héjából s új bőrbe van bújtatva.

— Itt van n i ! — kiáltja majsztram diadalmas hangon — mintha 
csak rászabták volna. — Aztán jó putt'anósat csattant a tenyerével a kis 
fiam hátára, mit az nagy megadással tűr el.

A bátyúira gyönyörködve néz végig a fián :
— Hát hogy lesz ez a hitványka kaczabajkó ? — kérdi fumigálva.
A szabó megmondja az árát, az atyafi annak csak a felét Ígéri.

Soká lesz az még, mire úgy a fél úton összekerülnek az alkuban. Gye
rünk addig odább. Amott vannak a kalaposok.

— Hej, testvér, huszár-testvér! Eszem azt a tejfölös bajszodat. 
Hun vetted azt a katona sapkát. No, hadd lám, hoezczide.

Ezt a megszólítást az egyik kalapos küldi az után a piros sapkás 
legény után, a ki csak úgy messziről mustrálgatja a kirakott portékát, 
mintha attól félne, hogy még utóbb is rákötnek egyet azok közül a tükör- 
csatos cseperke kalapok közül, mik hosszú sorban ott függenek a léczen. 
(Pedig hát ép olyanra volna szüksége.)

Majsztram keresztül látott már az ő szive szándékán s azon van, 
hogy egy kis bátorságot öntsön bele.

— Gyere ide öcsém; aztán csak azt mondd m eg: milyen kell ? Itt 
van egy, ohol é ! Mintha csak a fejed lett volna a kaptafája, úgy beleillik.

A legény hagyja magát becsalogatni a sátorba s azt is eltűri, hogy 
azt a piros sapkát lekapják a fejéről s a cseperke kalapot nyomják föl 
helyébe.

Nagy műértelcmmel szemlélgeti magát abban a tenyérnyi kis tükör
ben, a mit a markába adtak. Legelső gondja, megnézni a ■ bajszát, ha 
igazán olyan tejfölös-e?

13*
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Hát biz az nem valami nagy m ég; de azért van ! S épen elegendő 
arra, hogy újjá hegyével meg lehessen csípni s egy kicsit megpödöríteni. 
A kalap is jól áll hozzá; csak az a kérdés, mi lesz az ára? Mert a 
bugyellárisa nem igen dagad a pénztől; csak annyi van, a mennyit az 
„édes szülém“ a kender árából adott a kalapra; de úgy lenne az jó, ha 
legalább egy báb-szívre is telnék belőle a Dombi Sárikának. Aztán meg 
egy pár „czigári“ is elkelne. S mind ennek az árát a kalapon kellene 
megspórolni.

— Hogy ez a kalap ?
— Két forint, öcsém, az utolsó ára.
Dejszen siet is a vevő lerakni s úgy elszellent onnét, mintha pus

kából lőtték volna "ki. Kiabálhat már utána majsztram:
— Hogy hát mit igér érte ?
A kalaposokon túl vannak a gyolcsos tótok. Ott az egyik szülike 

alkuszik nagy igyekezettel; az unokája számára valami vánkos-héjnak 
való kanavászt akar. Mert h iába! El kell a leányt készíteni rendesen, ha 
ma-holnap valami szerencséje akad. „Bé kő vövőzni.“

A  gyolcsosok mellett vannak a szitások. Százával hever ott a sok 
szita-rosta. Egy cseléd-asszony, onnan valahonnan a Talajból, a sűrű szi
táját reklamálja, a mit reperálásra oda adott még a múlt vaiszlói vásárkor. 
A szitás váltig erőlködik visszaemlékezni rá, de hát akkor igen sok volt 
a vevője. Ki tudna valamennyire visszaemlékezni? Hanem azért sebaj ! 
Ad ő helyette egész újat, nem is drágán, csupán a reperáczió árában. 
És a jámbor cseléd-asszony megveszi új gyanánt a saját szitáját. (Igaz, 
hogy csupán a „reperáczió“ árában!)

A fülsüketítő lármából kihallatszik a fűzős Poldi hangja:
— Vége van a fűzőnek, vége van, vége v a n !
Ha valaki elég naiv megkérdezni a Polditól, hogy ugyan miért van 

vége a fűzőnek, hát m egtudhatja:
— Azért van vége a fűzőnek, mert annak vége szokott lenni.
A pokoli hangverseny zaja folyvást magasabb fokra hág. Pereczes- 

síp, kintorna-hang, csengetyű-szó, dobpufogás, czintányér-csirrenés túltesz 
a jövendő legwágneribb zenéjén.

Legelevenebb a laczi-konyhák környéke. Hej, azok a laczi-konyhák ! 
Ezek az ormánysági vásárok „Hotel Iinperiál“-jai. De azok közt is leg
többet ér Csóka Ferenczné asszonyomé. Már messziről meglátni a ezégér- 
jét. Hosszú czucza-nyélre egy pár kolbász, meg egy teli vörös fiaskó van 
oda kitűzve. A sistergő kalbász illata távolról is oda csalogatja az embert. 
Aztán ott muzsikálnak a monyarócskai hangászok is, a kik hétköznapo
kon a vályogvetés nemes mesterségét űzik, de már ilyen sátoros ünnepek 
alkalmára ki szoktak mosdózni a szutyokból.

Egyébként pedig a két „fakkban“ egyenlő művészek: a vályogvetés
ben ép úgy, mint a muzsikálásban. Most épen valami ráczországi magyar 
gulyásnak húzzák, a ki haza jött egy kis magyar borra, magyar szóra. 
Ott abban a vad országban bíz egyikben sem igen akad része.
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Magas tetejű, hajlott peremű szeles nemez-kalapját a fólszemére 
húzta. Zsinoros, pitykés dolmánya ki van elül gombolva; a nagy szíjjas 
bugyelláris vége kilátszik a belső zsebéből. Gombkötő-mű hátravctője fél- 
oldalt lecsúszott a vállán; hosszú szíjas, csitcs-csatos sárga bőrtarisznya 
függ az oldalán. Görcsös botját a bal kezében tartja, míg a jobb kezében 
borosfiaskót emelgetve dalolja:

Csárdabéli szép asszonynál
Bort iszik az öreg bojtár,

A kis bojtár.

Szemközt vele, a hosszú deszka-lóczán ül az ormánysági vásárok és 
búcsuk elmaradhatatlan ismerős alakja: botykai Bagói András uram ő 
kigyelme, a ki híres, nevezetes egyéniség.

Személyes ismeretség fűzi a környék és a megye minden kiválóbb 
notabilitásához. Valamennyit megajándékozta már egy saját készítményül, 
tarkára, irombára kiczifrázott bottal. Avatott népköltő s a követválasztá
sok nélkülözhetetlen kortes-dalnoka. Pénze, ha van, bőven van ; csakhogy 
ritkán van. Mindazonáltal mindig akad valami műpártoló meczenásra; 
most épen a ráczországi gulyást fogta meg és tartja szóval:

— Bizony régen láttam, édes öcsém uram. (Tán most látja először.)
Hanem ez azért mitsem tesz. Bagói András uram talál beszélni valót

eleget. Most épen az egyházpolitika örvend közkelendőségnck s ép abból 
tart ékes praelectiót a gulyásnak, a kit azonban vajmi kevéssé érdekel 
s szinte unja már a végc-hossza nincs nagy szóáradatot. Rá is mordúl 
nagy mogorván Bagói uram ra:

— Igyék kend, aztán hallgasson má’ kend! — S oda löki eléje a 
teli fiaskót; ő maga meg oda hajlik a czigányhoz s úgy folytatja a nótát:

Hej korcsináros eb az ingét,
Eb az ingét!

Elszcretik a menyecskét,
A menyecskét.

A fiatalság a komédiás-bódé, meg az ördög-hinta (ringlspiel) körül 
esoportosúl.

Mennyi ott a megbámulni való! Vizi oroszlánok, tengeri borjuk, 
czethalak, a miken nj^argalni lehet! Boldog, a ki leszúrhatja a másfél 
garast s öt percznyi keringéssel szerezhet magának egy kis parázs ten
geri betegséget.

A legénység sportkedvelő része a „karikás ember“-t vette körül s 
karikákat dobál a nyeremény-tárgyakkal fölspékelt gombos végű pálczi- 
kákra. Van öröm, ha megnyerhet vagy egy bádog kanalat. Nem is mu
lasztja el, bogy eldicsekedjék vele:

...— Ezt úgy nyertem! (Igaz, hogy duplán megvehette volna abban 
az árban.)

A leányok azonban már csak a bábos-sátor körül érzik magukat 
legislegjobban. Iszszák a jeges márczot s ott adnak találkozót azoknak, 
a kik néminemű gyengédcbb hajlamokkal viseltetnek irányukban.
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Lám, az a huszár-sapkás gyerek is ott találta meg, a mit keresett. 
(Nem a kalapot, hanem azt a mézes-bábszívet, a mit a Dombi Sáriká
nak szánt.) Ki is választott már egyet azok közül a rikító rózsás süte
mények közül, miken a cseh képző-művészet remekei ékeskednek viruló 
szép pikturákban. Még tükör is van a kép a la tt!

A mi pedig legfőképen érdekessé teszi ama díszes színnyomatokat, 
az, hogy még külföldön is akad a magyar költészetnek művelője, egész 
gyárilag állítván elő az elmésnél elmésebb epigrammákat. Teszem ott van 
a Sárika szivén is egy :

Nem fújnak oly kemény szelek.
Hogy téged elfelejtselek.

Van azután cgy-két nyomdai hibával spékelt is köztük:
Agy ed czolkot kisz leán,
Te vág az en violám.

Arczod piros kekas zemed,
Elbűvölted d szivemet.

De liát ki bánja azt most, ha még úgy hemzseg is az a vers a 
hibáktól, mikor azt a Végi Áron vette ; az ám, a ki most került haza a 
regementtől. Annak a szeretetében nincs hiba, megőrizte három álló esz
tendeig, vissza is hozta hűséggel. Ez a rózsás báb-szív a tanúbizonysága. 
Nem adná azt oda Dombi Sárika egy országért.

— Hát a márczot szereted-e ? — kérdi a legény.
— Szeretem, — válaszolja a leány.
— No, hát akkor gyere, igyál.
— De már minek prédálná keed arra is a pénzt ?
Bizony minek ám ! Abból a kalap-vételből nem tudom, lesz-e valami? 

Mert az Áron gyerek, ha így költekezik, aligha a piros sapkában nem 
marad. Pedig az „édes szülém“ azt a pénzt nem márczra, meg mézes
bábra adta. Aztán van is belőle már, meg nincs is.

Azonban ép itt jő Véginé asszonyom, az Áron-gyerek édes anyja. 
Eladta a kenderkét is, meg a fonalat is, a mit a vásárra hozott. Most 
csak a fiát keresi. Szinte gondolta, hogy ott lesz a bábos-sátrak körűi. 
No ’szeri lesz most patába, ha megtudja, hogy se’ kalap, se’ pénz!

Lám, már is azon kezdi:
— Vettél-e kalapot, fiam?
— Nem vettem én, édes anyám.
— Osztán minek nem vettél ?
— Nem volt kedvemre való.
— Az egész vásárban ? Szinte gondoltam! Vedd le azt a csúf sap

kát a fejedről. Hogyan áll a hajad, mint az Istók kapisztája ? Próbáld 
föl ezt n i : hadd lám, hogyan áll ?

S azzal valami színes papir-csomóból egy pörge kalapot bontogat 
ki s fölteszi a fia fejére:

— Jó lesz-e ?
— Ha édes szülémnek jó lesz .. .
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— Lólek-háborgatta! Nem nekem lesz ez jó, hanem neked!
— Ki van már fizetve?
— Azzal te ne törődj. Jó lesz-e, azt mondd meg ?!
Az Áron-gyerek ránéz a Sárikára, az meg a néném-asszonyra veti 

a szemét s ő felel meg az Áron helyett:
— Jó lesz néném-asszony, elég jó.
— No, ha neked is jó, galambom, akkor hát csak viselje egészséggel.
Oszlóban van már a vásár. Délutánra hajlott az idő. A mesterem

berek kezdik bontogatni a sátraikat. Szállingózik a vásári nép haza felé : 
ki kocsin, ki gyálog. A fiatalság: legény, leány vegyest, dalolva megy 
ki-ki a maga faluja felé. Akad köztük egynéhány, a ki párosával megy; 
legény, leány összeölelkezve.

Közben egy báty’uram czammog. Valamelyik röndbéli ember; talán 
épen a bresbytérium, vagy az elülj áróság tagja.

Jó az öreg a közelben, nehogy a fiatalság rakonczátlanabbja valami 
helytelenségre vetemedjék.

Végi Áron, meg a Dombi Sárika is ölelkezve mennek hazáig.
Másnap aztán Véginé asszonyom nem győz eleget panaszkodni a 

szomszéd-asszonyoknak arra a gonosz, léliűtő fiára. Csak most került 
haza a regementtől s már is mennyi a baj vele!

Neki adta a pénzt a kalapra, aztán elprédálta márezra, mézes-bábra; 
kalapot meg nem vett. Folyvást a körül a Dombi leány körül csapja a 
szelet. O nem tudja, mi lesz vele.

A szomszéd-asszonyok nagy bölcsen kisütik, hogy :
— Talán szereti ?
— Ha szereti, hát szeresse, csak ne bolondítsa.
— Házasítsa kee meg.
— Bár házasodnék, hisz én nem bánnám, csak hogy kit vegyen el?
— Hát vegye el a Dombi lllésék Sárikáját.
— Vegye ám, csakhogy adják-c ? Nagy módhoz szokott a leány. 

Itt pedig sokat kell dolgoznia. Egyébként a leány elég derék. Csak az a 
kérdés, adják-e?

— Majd kijárom én azt holnapra, — szól Csordásnó szomszéd- 
asszony, a ki szakavatott már az ilyesmiben.

Meg is hozza másnap a h íré t:
— Adik biz azt lelkem, két kézzel is adik. Most még a legényt kell 

vallatóra venni. Azt már az édes anyja veszi elő:
— Fiam, Áron, hogy vagy azzal a Dombi leánynyal?
— Hogy volnék vele, édes anyám ? Hát sehogy sem.
— Úgy ? Hát csak bolondítod ?
— Én nem bolondítom.
— Hát csak hitegeted?
— Én nem hitegetem.
— De ha nem szereted, mégis csak hitegeted.
•— Én szeretem azt a leányt! — tör ki a szó a fiúból.
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— Ha szereted, édes fiam, akkor vedd el.
— Ha édes anyám úgy akarja . . .
Nehogy valaki azt higyje, hogy az ormánysági legények közül kivá

lasztottuk a legmihasznábbat, vagy hogy az idevalósi legény mind ilyen 
mákutyi: szükségesnek tartjuk kijelenteni, hogy az Áron-gyerek csak 
selmaságból beszél olyan kertelve. Szedet egy kicsit léháskodni.

Nem olyan nénémasszony-gyerek ő, a milyennek látszani szeretne. 
No iszen, jól is járna, ha igazán olyan volna! Isten legyen irgalmas a 
mafla legénynek az Ormányságban! Kiüldözik, kinótázzák azt a faluból: 

Ezért a legényért nem adnék egy krajezárt,
Leül a lány mellé, összehúzza magát.
Összehúzza magát, eltátja a száját,
Hogy a szél hordja el a mafla formáját 1

A népmúzsa goromba is tud lenni. Véginé asszony is egészen fel
háborodik a beszédjén :

— Lánczhordta Szuszi Jankó t e ! Nem én akarom, hanem te akar
jad. Holnap estére elmegy a báty’urad, a János, meg a Kisfali-sógorod, 
a Péter, osztán megkérik a számodra; jó lesz-e ?

— Jó lesz biz az édes anyám, igön jó lesz.
— No csak ne örülj még, hátha nem is adják.
— Dejszen, ha nem adják, akkor el is veszítem magamat.
— Eredj te kelekótyás! Hogy tudsz ilyet beszélni ?
El is megy az Áron, de. olyan jó kedvvel, hogy akár madarat lehetne 

vele fogatni. Egész nap fütyörészve ballag az eke nyomán, a míg az 
ugart felszántja az őszi alá. Az édes reménység ragyogó sugárral szövi 
be a lelkét, mint az őszi nap beszövi csillogó tündérfonállal a tarlót.

Egész nap a leányról gondolkodik, a Sárikáról. Este aztán megtudja, 
hogy mit végzett a báty'uram, a János, meg a Kisfali-sógor, a Péter. 
Jövő szombaton lesz a gyűrűző.

A gyerek alig várja, hogy letehesse a kanalat. Ott hagyja felében 
a vacsorát s megy, siet föl a túlsó végre, a hol a Dombi Sárikáék laknak. 
A Sárika künn áll a kis kapuban. A gyerek beszédbe ereszkedik vele. 
Miről beszélgetnek ? Ki tudná azt megmondani ? A vén eperfa csak oda 
figyel, egy lombja sem rezdül, de azért az sem hallhat egy szót sem 
beszédjükből.

Néha kifordul Dombiné asszonyom az udvarra; majd meg Dombi 
uramnak akad valami keresni valója. Biz ő maga sem tudja, mit keres, 
de azért keresi nagy buzgósággal. Utóbb is csak nem állhatja meg szó 
nélkül s oda veti amúgy félvállról a boldogan suttogó párnak:

— Hideg lesz az éjjel. Gyerekek megfáztok. Miért nem mentek be ?
Az Áron rászánja magát s bemegy. Oda bent már ég a mécses. A

legény is, meg a leány is lekuporodnak a kályha-kemenezére s folytatják 
a suttogást tovább meghitten.

Szombaton este aztán felezihelődik a báty’uram, a János, meg a 
Kisfali-sógor, a Péter. Ő lesz a kérő-násznagy, már be is tanulta a rig-
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must. Velük tart a rokonság szine-java. Elmennek föl Dombiékhoz, ünnepl
ésén megkérik a Sárikát s nyomban el is gyűrűzik.

Valami szertartásos parádét ne igen várjon senki.
— Szerencsés jó estét kívánunk, min közönségesen.
— Hozta Isten keetöket Szörény hajlékomba. Tessék béviil kerülni.
— Köszönjük a szíves meghívást. De nem tudjuk, hogy jó helyen 

járunk-e ?
— Vájjos mi járatban lehetnek? (Mintha nem tudnák!)
— Mi egy leányt keresünk ennek a becsületes legénynek, — mondja 

a Kisfali-sógor, előránczigálván az Áron gyereket a vendégseregből.
— Nem tudom, ha itt találják-e ?
— Szokott találni, a ki keres!
Azután belépnek a házba. Elül megy a Dombiné asszonyom s lesza

kít egy szálat az ajtó sarkán függő szárított fodormenta-csokorból, azt 
szétmorzsolja a levegőben, hogy kellemes illat fogadja a belépőket. Utána 
jön a kérő-vendégek serege: a Kisfali-sógor, az Áron gyerek, meg a 
leendő öröm-szülők : Végi uram, Véginé asszonyom, meg a Juliska leányzó. 
(Nem tudom, a Dombi Sárika hova tűnt el, hogy azt nem látni sehol!)

Az asztal már meg van terítve szép piros sávos abroszszal. A tálas- 
* ról lekerültek a szép rózsás tányérok, tulipános korsók. Az asztal-fiából 

villa-kés, meg kanál. De mielőtt leülnének, előáll a Kisfali-sógor s kivágja 
a czifra rigm ust:

E tisztes hajlékba mi azért léptünk:
Hogy Végi Áronnak feleséget kérjünk :
Úgy hallottuk, hogy ez Dombi uram háza,
Itt lakik egy kis lány, a szép Dombi Sára.

Akit feleségül az Áronnak szántunk,
Annyi szívességgel legyenek irántunk :
Dombi Illés uram hajadon leányát,
Elébünk vezetni mostan ne sajnálják.

Dombi uram azzal felel erre, hogy volt biz itten egy olyanféle 
leányzó, de hát ő nem tudja, hova lett. Keressék; ha megtalálják, neki 
nincs semmi szava.

— Majd előkerítem én, — mondja a Kisfali-sógor s indul ki nagy 
firifitytyel a konyhába.

A többit addig leültetik nagy „tessék“-eléssel az asztalhoz. Nem 
sokára nyílik az a jtó : Dombiné asszonyom betálalja a szerény vacsorát. 
A nyitott ajtón keresztül behallik a Kisfali-sógor szava:

— Itt van n i ! Ugy-e mondtam, hogy előkerítem. No csak előre 
szógám, ne szégyeld magad.

S beperdül az ajtón nagy kaczkiásan a szomszéd Patak S ára ; ki 
van kenve a két orczája csúful, olyan piros, mint a pipacs. Csak úgy 
suhog a fehér bikla rajta.

— Ehun vagyok, ha engem keresnek; én is Sára vagyok, — s 
nagy tetszelegve ott forgolódik a legény körül.

Báty’uram, aMános, protestál !
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— Eltévesztette keed sógor, nem ezt keressük.
— En másikat nein találok.
— Nem ért keed hozzá. Majd behozom én üstöllést.
A Kisfali-sógor röstelkedve foglalja cl a helyét; a Sári is helyet 

szólít magának.
— Ej, ej, Végi Áron! De hozakodik, mintha félne tőlem. Pedig, hej, 

hamis a keed zúzája! Úgy-e azt ígérte tavaly kukoricza-kobzáskor, hogy 
engem vesz el. Aztán most máshoz akar csapni.

— Eredj innen, te kajmeszes! Tavaly kukoricza-kobzáskor még a 
regimentnél voltam.

Az alatt kiment a Kisfali-sógor, vissza is tért nemsokára s kézen
fogva vezet be valami nagy bundába burkolt, bekötött fejű, ágról-szakadt 
némbert. Az arcza is be van butyolálva, csak az orra látszik ki. Nem 
lehet ráismerni.

— Tudtam én, hogy csak én találom meg. Ehol van ni öcsém, — 
mondja a sógor.

Az a fölmaskurázott alak oda somfordái nagy sápítozással az xiron 
gyerekhez s elkezdi czirógatni, beezézgetni; szólítja „lelkcm-galambom- 
nak,“ „szerelmetes gyöngyvirágoménak, úgy, hogy a fiú alig tud tőle 
hova lenni. A vendégek majd eldőlnek a nevetéstől.

Dombiné asszonyom már a második fogás ételt hozza b e : az illa
tosán párolgó csibe-becsináltat. Kínálják az Áront, hogy egyék, de annak 
végkép elment az étvágya. Az a maskara-alak folyvást ott sipákol 
körülötte:

— Úgy-e éhetetlen ! Úgy-c, meg akarsz most csalni. Másfelé fordítod 
a szekered rúdját? Dejszen megállj ! Ezt nem viszed el szárazon; ha az 
én két gyermekemet világ csúfjára árvaságra akarod hagyni.

De már erre kitör az indulat az Áronból. Letépi a maskara fejéről 
a kendőt s nagy vigyorgással elővirít abból a Tapaszdi Sára ragyavert 
ábrázata :

— Ha csak Savát keresnek keetek, há’szen Iá, én is az vagyok.
Az Áron azt sem tudja, hogy a szégyenkezéstől hova legyen. O

belőle bizony ne tegyenek bolondot! Azzal fölkel s kimegy duzzogva a 
konyhára. Ott megkérdi Dombiné asszonyomat, hogy hol van igazán a 
Sárika ?

— Keresd fiam, itt a kuruglya, itt a pem et; talán belebújt a 
kályha-lyukba.

Keresheti a z t! Nem tudom, hogy megtalálja-e ? Mert a Sárika úgy 
elbújt a kis kamarába valahová a kis tekenyők, szapu-kosarak közé, hogy 
azt onnét csak gyertya-világgal lehet előcsalogatni.

De az Áronnak nem kell gyertya-világ. Rátalál az anélkül is. 
Együtt lépnek be a tréfálózó, nevetgélő társaságba, a hol hangos jó kedv
vel fogadják őket.

— No hát öcsém, máskor ne engem küldj ki keresni,.hanem eredj 
magad — mondja a Kisfali-sógor.
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— Hát ezt keresik kigyclmetek ? — kérdi Dombi uram a vendé
gektől.

— Ezt ám, — felelik rá valamennyien.
Dombi Illés uram fölemelkedik a helyéről; félre simítja homlokáról 

azt a néhány fürt hajat, a mi még árnyat vet reá. Derűit homlokkal lás
sák őt ma. Azután rákezdi:

— Ha Isten szent felségének úgy tetszik, nekem nincs semmi sza
vam ellene.

— Akkor hát ide vele a gyűrűket.
Véginé asszonyom, az Áron gyerek anyja, kibontja a kendője csücs

kéből a gyűrűket s a. Kisfali-sógor fölhúzza azokat a fiatalok ú jjára:
— Örökké tartson szíveteknek egymás iránt való szeretető.
Ezzel megtörtént a gyürüzés.
A mi más egyéb anyagi kérdés még a dologhoz fűződik, azt vagy 

elvégezték már, vagy elvégzik az öregek maguk között. Mennyit mórin- 
gol a legény a menyasszonynak ? Mit visz a menyecske majd a házhoz ? 
Ki mit testál majd a maga gyerekére V

Hát a fiatalok ? . . .
Törődnek is azok most a világ sorával!
Másnap vasárnap; akkor elmennek a paphoz jelentkezni. (Most már 

nótárius uramhoz kell először ellátogatni.) A lelki atya kihirdeti a házasu
landókat a szószékről.

Illendő dolog, hogy mindenki legalább egyszer meghallgassa a saját 
hirdetését. Meg az arról is jó, hogy az illető boldog házaséletct ér.

Az Áron gyerek bizony többet lakik már a menyasszonyáéinál, mint 
odahaza. Úgy is lesz az már az esküvő napjáig.

A vőfélyeknek is van dolguk addig; végigházalni a falut, míg min
den rokont, ismerőst meghívnak legalább kétszer illendő tisztességgel. A 
vőlegénycs háznak is, meg a menyasszonyos háznak is meg vannak külön 
a maga vőfélyei.

Az esküvő napján van nagy dolog, zsibongás a két lakodalmas ház
nál. Térül-fordul minden eleven lélek. Fűlik a kemenezo, „lángol * a tűz
hely, csörög a mozsár még a szomszédban is. Készül a sok kőttes, fona- 
tos, túrós-bélés, mákos-patkó, tojásos perecz. Ez még csak a finom valam i! 
Meg is főzik, meg is sütik. Azért főtt-sűtt perecz a neve.

Az egyik szomszédasszony húst apróz a kapisztába szármának; a 
másik nenémasszony csikót vetkőztet s anatómiai tanulmányokat végez 
rajta. Még a Tisza-kutyának is akad dolga; felnyalogatja az elcsepcgott 
zsiradékot.

Künn az udvaron megszólal a banda. Nagyot rikkant valamelyik 
jókedvű vőfély. Itt az idő, jó lesz indulni. Kisfali-sógor, a násznagy, 
rendbeszedi a násznépet, aztán :

— Isten megáldj, kapufélfa!
Az Áron gyerek sírva borúi az édasanyja keblére:
— Édes szülém, köszönöm az eddigi jó’kara tjá t!
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— Sok szerencsével járj édes fiam, szerelmes rajom.
És összecsókolgatja a fiát ő is nagy könylmllatással. Végre elindul 

a násznép a leányos ház felé.
A leányos háznál is nagy a sürgés-forgás, sietség. Most öltöztetik a 

menyasszonyt. Mindjárt itt lesz a násznép, kikérik a menyasszonyt a 
vőfélyek.

Fölhangzik a Rákóczy-indnló. A menyasszony sírva búcsúzik el mind 
az egész háza népétől.

Azután elindul a kettős násznép, a hivott és hívatlan vendégek soka
ságától kísérve, a templom felé. A menyasszony a két vőfély között, a 
vőlegény meg a két koszorús-leány között lépdel. Elül, boldog, komoly 
léptekkel a két násznagy. Az egyik a kérő, a másik a kiadó. Virágos 
botjaikkal méltóságteljesen böküdik a földet.

Az utcza hosszán végig a kiváncsi nézők serege várja a menetet. 
Itt-ott akad köztük egy-két koma, vagy ismerős, azokat a vőfélyek meg
kínálják a tele pintesből.

A templomban elhangzik a „holtomiglan, holtáiglan“ s most már 
csak „ásó-kapa“ választja el őket egymástól.

Haza tér a násznép együttesen a leányos házhoz; ott az ismerősök 
üdvözlik az új párt. A vidám fiatalság egyet tánczol. Mindenki vidám, 
csak a menyasszony halavány, szomorú.

Az édes boldogság reményén átborong egy ismeretlen jövendő kétes 
sejtelme.

Ki tudja, mi vár reá ?
Előröppennek a boldog gyermek-kor édes emlékei, álmai. Köriil- 

szállják a lelkét, mint a pillangó a virágot.
Ki tudja, mi vár reá ?
Azok az édes emlékek mind itt maradnak, csak ő megy el innét 

egyedül.
Az alacsony szoba, a vén mester-gerendával; a magasra vetett tor

nyos nyoszolyák, még az öreg banya-kemencze is mintha ezt susogná:
— Hát elmégy Sárikánk, elmégy ?
Úgy szeretne ráborúlni a tulipános ládára, vagy az asztalra s úgy 

búcsúzni el sírva külön-külön mindegyiktől.
Azalatt fölkerekedik a vőlegény es násznép a vőlegény nyel egye

temben s elmennek szépen haza. A menyasszonyt majd csak estére 
adják ki, vagy holnap reggel. Az már a kiadó-násznagy uram tetszé
sétől függ.

Vőlegény uramnak addig kívül tágasabb.
Az idő már délre jár. A béső szoba tele van rakva asztallal, meg is 

van már terítve. A kinek jut hely, leül. A kinek hely nem jutott, az 
addig rakja a tánezot, amig az öregek jól laktak. Majd jut aztán nekik is.

A férfi nép előszedi a csizmaszárából az evőkészségét. A komám- 
asszonyok, nászasszonyok kezdik fölhordani az ételt. Nincs annak megái-
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lapított rendje; a melyik előbb elkészült. Egyék mindenki abból, amit leg
jobban talál a gusztusához. Van mindenből elegendő.

Zsíros, paprikás tészta-leves; burgonyával főtt gulyás liús; csibe-, 
borju-becsinált; marhasült, disznósült; túrós, darás, mákos, bélés ; csü- 
röge fánk, tojásos perecz, töltött kapiszta.

Evés előtt megered a beszélgetés. Megindul a jó kedv zsilipjén a 
nép-kedély árja, hol kristály-tisztán, hol egy kissé iszaposán, de mindig 
ős erőtől duzzadozva.

A fesztelen jó kedv hullámain az ős, eredeti nép-liumor ragyog 
keresztül. Még a kissé szabadosabb szájjal elejtett szavak sem keltenek 
visszatetszést, mert azok is a sziporkázó szellemesség pattogó röppentyűi.

Legjobban ki vannak téve az élezelődésnek a vőlegény vőfélyei. 
Azokat csipkedni jogosan érzi magát mindenki. De a vőfélyek is kifogy
hatatlanok az elménczkedésben.

Az egyik kis-ángyom így évődik velük ott a tűzhely mellől:
— Hát a menyasszonyt hol hagytátok? Megszökött? No tisztelem 

én az ilyen vőfélyeket.
— Azt se hittem, hogy még ma tiszteletes úr váljék belőlem.
— Nem látjátok, hogy a vőlegénynek sem étele, sem itala . . .
— Az ám, mert érzi a rántáson a kozmát.
— Mindig ott az esze a menyasszonynál.
— Elég jó helyen van.
— Ha nem adják szép szerével, meg kell szöktetni.
— Majd megpróbáljuk.
El is követnek a vőfélyek minden furfangot, ha el tudnák csalni a 

menyasszonyt a vőlegény es házhoz. Elhíresztelik, hogy leesett a padlás
ról, keze-lába kitörött, fél holtan fekszik; jöjjenek hamar, az Istenért!

Nem hiszi el senki.
A menyasszony talán menne is, de azt beültették oda az asztalfőre, 

a násznagy, meg az egyik vőfély közé. Nem lehet azt onnét kicsalogatni. 
A vőfélyek kénytelenek menyasszony nélkül visszatérni. Van aztán rajtuk 
gúny-hahota;

— Hát csak nem tudtátok kicsalni?
Majd fölszedőzik a násznép egy része, viszik magukkal a ezigányt 

is. A menyasszonyos háznál aztan előadják a vőlegény vőfélyei, hogy 
ime ők eljöttek egész tisztességgel a menyasszonyt kikérni. Most már 
csak adják ki nekik. Itt az egész násznép.

•— Hát a kérő násznagy hol van ?
— Az olyan részeg, hogy nem tud a lábán megállani.
— Akkor várnak kendtek addig, míg kijózanodik.
Dictum, factum: megint csak menyasszony nélkül térnek vissza.
Végre is kénytelen a Kisfali-sógor, a kérő násznagy, előhuzakodni 

onnét az asztal-szögletből, a hova beásta magát s elmenni a násznéppel, 
mert csak az ő szavára adják ki a menyasszonyt.
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Násznagy uram meg is teszi ezt szívesen. Pattogó rigmusokban adja 
elő a vőlegény izenetét:

„Ezen tisztes házhoz, kik egybegyültetek.
Egy kis csendességet kérek titőletek.
A szent házasságról, a nhg beszélgetek,
Figyelmezéstekkcl csak addig legyetek."

Azután elmond egy hosszú oráeziót, hogy abból egy egész episztola 
kikerülne; a kiadó násznagy ez ékes szavaknak tovább már nem tud 
ollentállni s ünnepiesen kiadja nekik a menyasszonyt.

Következik a menyasszony elbúcsúztatása. Ezt is a násznagy végzi, 
a menyasszony amúgy sem tudna szóhoz jutni a nagy megillotődéstől:

„Most a hegedűnek álljon meg a zengése,
A sarkantyúnak is szűnjék meg a pengése,
Mert búcsúzásomnak most lészen kezdése;
Legyünk csendességben, míg lészen végzése.

Elsőben is hozzád nyújtom én szavamat 
Kedves édes atyám, én búesuzásomat ;
Mert te Isten után viselted gondomat.
Sajnálom is tőled mostan válásomat" . . .

Majd meg az édes anyjától:
„Kedves, édes anyám, már itt hagylak téged:
Búcsúzó szavammal azt kívánom néked:
Áldja meg az Isten sok jó szívességed,
A menny örömében legyen dicső széked."

Azután sorba elbúcsuztatják a házbeliektől. Testvérétől, öreg szü
lőktől. Fölhangzik egyenként valamennyinek a zokogása, a mint a sor 
rákerül; kivált az édes anyjáé:

— Kegyös, édös, szerelmes szép gyerököm! Elvisznek tűlem, örökre 
elvisznek!

Bizony keserves is az édes anyai szívnek elszakadni attól, a ki eddig 
öröme, gondja, szeme-fénye volt. Még Dombi uram is, az örömapa — 
pedig hát az csak erős természetű ember — a homlokát simogatja; egy 
szikra hijján, hogy ő neki is a könye ki nem csordúl.

Megtörténik az elbúcsúztatás. Az apa, az anya, testvér-öcscsei, meg 
a leánykori pajtásai sorra csókolják a menyasszonyt. Akkor aztán :

Kocsira ládám,
Kocsira párnám ;
Magam is m elléje:
Jaj, édes anyám,
Szerelmes dajkám 
Elvisznek engem.

Már türelmetlenkedik a násznép. Még a lovak is a kocsi előtt prüsz
kölve rázzák a csengőt. Fülük mellé tarka virágos kendő van kötve. Azok 
viszik a menyasszony retye-rutyáját.

Már föl is rakták a kocsira a tulipános ládáját; czifra rózsás nyo- 
szolyáját, tarka ágyi-némüjét. Azután elindul a násznép,, ki kocsin, 
ki gyalog. A fiatalság dalol, kurjogat, a czigány húzza húrja szakadtáig.
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A násznép gyalog maradt része hátul megy; de azért oda ér akkorra, 
a mire a kocsik; mert a kocsisoknak -van annyi eszük, hogy nem a legrö
videbb utat választják, hanem előbb körülhordják a menyasszonyt a 
fainban.

A kapuban már künn áll a kiváncsi nézők serege s visszakurjákol a 
lakodalmasoknak. Télen, kivált ha jó friss hó lepi az útczát, szokás a 
násznépet hógolyókkal meghajigálni; az elvágtató nászmenet sokszor a 
repülő hógolyók záporán keresztül törtetve juthat csak haza, ahol a vőfé
lyek számolnak b e :

— Meghoztuk a menyasszonyt friss, jó egészségben.
Véginé asszonyom attól kezdve édes leányomnak szólítja őt, viszont 

Sárika meg anyám-asszonynak titulálja a napát.
Anyám-asszony bevezeti a menyét a kis oldalnyilóba ott az iszter- 

héjjon. Külön van a bejárata. Ott várja már a vőlegény. Az asztalon van 
egy tányér méz, mellette jó puha kenyér.'

Mézre várták, szívesen látják.
A napam-asszony feltűzi az új menyecskének a fejére a ragyogó 

poliummal, csillogó pillangóval díszített fékötőt s aztán bevezeti a tánezba. 
A kiadó násznagyé az elsőség, az tánczol vele elsőt, azután jön a kérő 
násznagy, meg a vőfélyek s úgy következik a többi vendég.

Mindenki, a ki csak a menyasszonyt tánezba viszi, szokásból valami 
kis ajándékot ad. Ki egy motring lenfonalat, egy vég vásznat, vagy virá
gos selyem kendőt s más egyéb apróságot. A legény-nép többnyire pénz
ben rója le ez illembeli tartozást. Viszonzásul kap mindenki az új me
nyecskétől egy csókot.

Ez a menyecske-csók.
Utoljára kerül a sor vőlegény-uram őkigyelmére. Az tánczol vele 

utolsónak; de attól kezdve az övé egészen. Maga mellé ülteti az asztal
hoz, szerelmes, gyöngéd szavakat susog a fülébe; összebúgnak, mint a 
gerlepár.

Egész vacsora alatt alig esznek egy falást; úgy el vannak telve 
egymással. De az illendőség úgy hozza magával, hogy a vőlegény is, meg 
a menyasszony is ott legyen éjfélig a vendégek között.

Ejfél után nem kérdi már senki, hogy hová lettek.
Véginé asszonyom átadja fiának suttyomban a kis oldalnyiló kulcsát:
— Pihenjetek le, édes gyermekeim. Hamar itt lesz a reggel.
Az a kulcs, az a kis kulcs, egy új, egy varázsteli tündérország 

kulcsa. Az a kis oldalbenyiló szobácska az ős-szülők által elveszített s 
az új ember-párnak visszaadott éden.

Attól kezdve a család tagjává lett a menyecske, osztozik a ház min
den bújában, örömében. Férjét ritkán tegezi az ormánysági menyecske. 
Ha szól hozzá: „Halli-e keed, kegyös uram.“ Ha beszél róla: „Az édös 
uram, az emböröm.“

Ha a férjnek férfi testvérei vannak, az idősebb az „örebbik uram,“ 
a fiatalabb a „kisebbik uram.“ A menyecske tartozik azokat megkéedezni,
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még ha nálánál fiatalabb volna is a kisebbik uram. A menyecskének az ipa 
(após) „apám-uram“ ; a férj leány-testvérei „ángyom", „kis-ángyom." Az 
örömszülők egymásnak „nász-uram“, „nász—asszonyom.“ A többi rokon 
aztán fölosztja maga közt a többi családi czímet, a miken csak az ormány
sági ember képes eligazodni: öregebbik ángyom, kisebbik ángyom, kis 
ángyom, sógor, koma. Mert a keresztelés még meg sem volt, a koma 
azért már meg van a rokonságban.

Keresztelés ? H m ! Nem lesz az még mostanában! Az ormánysági 
menyecskének ritkán születik gyermeke az első években.

— Hadd élje világát még. Ráér még gyerekkel vesződni. Minek her- 
vasztaná el a szépségét ?

Csak a házasélet harmadik, negyedik évében kerül elő egy-egy kis 
honpolgár, vagy honleány. Nem is igen jön azután már több; egy, lég- 
fölebb kettő. A hány a fertály, annyi a gyerek.

No, de ennek a fele is csak — rágalom!
Igaz, hogy az ormánysági magyar nem szaporodik, de nem is fogy. 

(Jókai azt mondja, hogy a nemes fa j nem szapora.)
Mielőtt pálczát törnénk, hallgassuk meg a mentséget is, mert az józan 

észszel föl nem tehető, hogy egy nép öngyilkosságra vállalkozzék. Ezeket 
pedig nem azért mondjuk, hogy bűnt palástoljunk.

Az ormánysági magyar nem született világ-polgárnak, mint a német; 
az ő léte összeforrt hazájának hantjaival, rögeivel. Ő nem akar kolduso
kat nevelni. Azt az cgy-két gyereket, „a mit az Isten adott“, fölneveli 
tisztességgel, ellátja mindennel, a mire szüksége lesz az életben. Szóval: 
biztosítja azok sorsát.

— Mi haszna az a sok gyerek ? — mondja az ormánysági ember, — 
ott vannak a szomszéd horvátok Sztárában, Keresztárban; annyi ott a 
gyerek, mint a hangya. Csak úgy nyüzsög az útcza nyáron tőlük. De 
ritka az a gyerek, a ki a tizenkettedik évet átlépi. Rendesen elhalnak 
már három-négy éves korukban. Tehát a rácz sem szaporodik. S ennek 
mind a felületes gondozás, ross£ táplálkozás, sanyarú ruházkodás az oka.

Aztán vannak biz itt házak, a kiknek kijutott az Isten áldásából! 
Mert a gyerek itt is csak Isten áldása. Van öröm a házban, ha egy-egy 
kis apróság megérkezik. Annak a keresztelőjét nagy ünnepséggel tart
ják meg. Rendesen több kereszt-anyát hívnak s azok a „bóba-szüle“ 
(bába) vezetése alatt elviszik az újszülöttet a templomba. Az Úr asztala 
előtt a kereszt-szülők fölállanak sorba; a bóba-szüle átadja a kis gyere
ket a legszélsőnek s úgy adogatják sorba kézről-kézre az „első koma- 
asszonyának, a ki keresztvízre tartja.

Keresztelés után néhány napra van a paszita. Addig a koma-asszo
nyok koma-tálat hordanak az új anyának. Természetes, hogy azt a koma
tálat nem viszik üresen.

Sokszor a paszit elmarad fonál-mosásra, vagy széna-takarodásra, s 
ilyenkor aztán a komákat is meghívják a paszitra.

Ezt „páros paszit“-nak hívják.
14
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Az apróságnak az egész ház bolondja; korlátlan úr ez a házban.
A nevelés gondja nem annyira az „édös szülém“-é, hanem az „öreg 

szülém“-é. A „szülikém“ eteti, gondozza; az mos, tisztogat utána. Az 
tanítja járni, beszélni. Az tanítja a „röggeli“, meg a „délesti“ könyör
gésre. A szülikém foltozza meg az eltépett ru h á t; az fésüli meg a gyere
ket, ha boglyas. Az öltözteti, az mosdatja s az kényeszteti el. Még a 
szülői szigor ellen is biztos menedék a szülikém karja. Védelmet talál ott 
még a durczás gyerek is.

Az édes szülém legfeljebb csak szoptatja.
A szülikém a házi nevelő. Elve a legszélsőbb filantropizmus. Pálcza, 

vagy vessző ritkaság. Legfölebb az édes apám suhint néha végig az ostor- 
hegygyel a gatya-száron, vagy a kis biklán, mikor a makacs gyereken 
már épen nem fog a szép szó.

De aztán van is érte mit hallani a szülikémtől:
— Lá! Mögőné a saját gyérükét. Kár, hogy ilyen pogány apának 

az Isten gyerököt ád.
Azért aztán a szülikéhez jobban ragaszkodik a gyerek, mint az ap

jához, vagy az anyjához.
Az apa, anya kijár a mezőre dologra. Odahaza a szülike visel gon

dot az egész házra. Ő főz a gyereknek dél-ebédet. Ő küldi föl a gyereket 
az iskolába; ő szitál, kovászt tesz, dagaszt, beölti a kenyeret, kisüti a 
langost. O eteti meg a kotyósokat, ő ad alamizsnát az énekes koldusnak. 
Szóval, a szülike az egész ház jótét-lelke.

O várja vacsorára a hazatérő munkásnépet. Este ő altatja el a gye
reket, ő mesél neki a „Czukor-vár“-ról, Árgyélus királyságról, meg a 
Tündér Ilonáról. Az tanítja gyerek-versikékre, a miből kifogyhatatlan a 
szülike:

„Nagy kerék erdőben,
Szarkák csörögnek.
Szarka-papnő möghallotta,
Szúnyog lábát kirántotta . . .
Bagót küldtek doktorér;
Míg a bagó ballagott,
Addig szúnyog megdöglött. . ."

Az Ormányság népességének jókora részét teszik az uradalmak 
cselédségei. Ezek majdnem kivétel nélkül mind katholikusok. Életmódra, 
szokásra s erkölcsökre nézve sokban különböznek a reformátusságtól.

Az Ormányságon nagyobb uradalmakat bir a pécsi káptalan, a m. kir. 
vallás-alapitvány s Draskovich Iván gróf nagybirtokos.

Minden nagyobb gazdaság (puszta) egy-egy kis köztársaság, melynek 
meg van a maga hagyományos alkotmánya, törvénye s közigazgatása.

E kis köztársaság feje az ispány úr; kormány-elnöke a hajdú, fele
lős minisztériuma: az öregbéres, meg a csősz.

Mindegyiknek meg van a maga hatásköre. A hajdú az ispány urat 
reprezentálja minden hivatalos ügyben. 0  általa adja ki rendeletéit s őt
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bízza meg a rendeletek végrehajtásának ellenőrzésével. 0  egyszersmind a 
köztársaság kincstartója. Nála vannak a hombár kulcsai.

Az öregbéres a közmunka- s a közlekedési ügyek élén áll. 0  ren
deli ki munkára a gyalog-bérest, szekeres-bérest, faragó-embert. Az ő 
gondja alá vannak helyezve a fogmányolc s az igás kocsisok.

A csősz hatásköre a mező-rendészet. Neki jogában áll puskát,.vagy 
baltát hordani magával. De az egyik sem feg yver  nála, csak a hatalom 
jelvénye.

Esténként az ispány úr rendes kihallgatáson fogadja minisztereit. 
Beszámoltat velük a napi eseményekről s a végzett munkáról s kiadja 
nekik rendeletéit a holnapi napra.

A kis köztársaságnak meg van a maga kiváltságos arisztokracziája is. 
A gulyás, csikós, juhász és kanász számadó a bujtárjaival egyetemben 
nem tartozik sem a hajdú, sem az öregbéres fenhatósága alá. Nekik nem 
parancsol a csősz. Ők csak ispány uramnak tartoznak felelősséggel.

Legtöbb szabadalmat élvez a 7ovász-népség, mert az egyenesen csak 
az uraságtól függ.

Az uraság képviseli a cseléd-ember ügyes-bajos dolgában a legma
gasabb fölebbviteli fórumot. Ritkán megy pőrével cseléd-ember a polgári 
törvényszék elé. Panaszát elmondja a hajdúnak, vagy az öregbéresnek, 
ez beterjeszti, ha szükségét látja, az ispány úrnak. Leggyakrabban brevi 
manu ő maga intézi el a peres ügyet úgy, hogy egyik félnek sem ad iga
zat, hanem leszidja mind a kettőt.

Ha a peres fél nem volna az alsóbb fokú bíróság Ítéletével megelé
gedve, úgy felebbezhet a kasznár úrhoz, vagy a tiszttartóhoz.

Ritka eset, hogy a legmagasabb apolláczióig jusson az ügy; mert 
az uradalmi cselédség általában békés természetű nép. Két-három család, 
egy egész sereg gyerekkel (itt már nem divat az „egy-ke rendszer“) 
ellakik egy szűk szobácskábán békességgel.

Közösen fűtenek, közösen takarítanak az asszonyok, közös tűzhely
nél főznek s perlekedésre nem igen jut a sor.

A férfiak kora reggeltől késő estig munkában vannak, jószággal 
bajlódnak, azok meg még úgy sem jutnának ahoz, hogy pörlekedjenek. 
Örülnek, ha lepihenhetnek este.

Nagy számban tartózkodnak czigányok is e vidéken. Az ormánysági 
magyar jó szivű és adakozó s e körülményt a renyhe czigány-faj való
sággal kiaknázza.

Köznépünk két czigány-fajt különböztet m eg; az egyik a varázsló, 
vagy sátoros czigány; ezzel rokon a Dráván túl élő kolompár czigány; 
a másik faj az oláh czigány.

A varázsló czigány tolvaj, garázda népség. Rendesen a faluvégeken 
tanyáznak. Asszonyaik, gyerekeik naponként végig házalják a falut kol
dulva, kéregetve s a hol lehet, csennek is.

Máskülönben csalárd, élelmes faj. Asszonyaik tenyérből jóslatokat 
mondanak s kártyát vetnek. A férfiak egész nap a sátorban heverésznek

14*



BARANYA NÉPEI.212

s pipáznak. Értenek valamicskét a vas-iparhoz is ; fúrót, ásót, patkószeget, 
spékelö-tűt készítenek.

Rendes látogatóik a vásároknak, a hol lovakkal kupeczkednek. A 
csendőrség állandó fölügyelet alatt tartja őket.

Nyelvük, bár sok benne az európai szóelem (török, román, magyar, 
szláv) délázsiai eredetre mutat s az ős rend-nyelvből válhatott ki, mint a 
hindú s az ó-perzsa.

E fajtól származnak még a szétszórtan élő vályogvető s muzsikus 
czigányok is; ezek már egészen elmagyarosodtak, nyelvüket teljesen 
elfelejtették.

Zelesny K. fényképe után.
Oláh-czigánytelep Sellye mellett.

Az oláh-czigányok erdeinkben élnek; czölöpökből s földből össze
tákolt putrikban. Csendes, béketűrő faj, mely legalább nem lop.

Ős egyszerűségben él a maga erdeiben. Főfoglalkozásuk a teknő- 
vájás; készítenek sodrófát, sütő-lapátot, fakanalat, vályút. Szóval a faipar
ban jeleskednek. Asszonyaik koldúlni járnak be a falvakba s esténként 
hazatérnek a teli zsákkal.

E népfaj eredete kétes, bizonytalan. Sokan a Királyhágó vidékéről 
ide települt oláh-koloniáknak vélik az egyes csoportokat.

Nyelvük valami elrontott latin táj szólásnak tűnik föl. Om (homo) =  
ember; lim  (lignum) =  fa ; ápua (aqua) =  v iz; kasz (cassa) =  ház; 
szilva  (silva) =  erdő. Mondat- és szó-fűzésük is igen sok hasonlatossá
got tüntet föl a latin nyelvvel.
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Vallásra nézve mindkét czigányfaj katholikus; de az egy Isten fogal
mán (Devla, dumne, Zeu) kívül alig bírnak mást. A vallási tudást helyet
tesíti náluk a babona.

Áz ormánysági nép költészete legnagyobb részt szerelmi-, katona- s 
betyár-dalokból áll. E vidéknek is meg volt a maga hajdani betyár
romantikája.

A Dráva-menti semlyékek, a roppant erdőségek, a magányos pásztor
tanyák, az útszéli csárdák voltak a régi világ szegénylegényeinek tanyái.

Az útszéli csárdákat becsukta az új regále-törvény. A régi híres 
Becsali, Monyar’cska, Koslató, Csóka-csárda ma már üresek, néptelenek. 
A betyár-világ kipusztult.

Zelesny K, fényképe után.
A Zsinkó-csárda Dráva-Szabolcs alatt.

Patkó, Bergám, Szép Ferkó bandája elmúlt, elenyészett. Baranya, 
Somogy és Verőcze pandúrjai nem sokat ártottak nekik. Elsöpörte őket 
a korszellem. Az Ormányságnak ma már nincs futó betyárja. Tolvaj sági 
esetek a legritkábban fordulnak elő.

Csak a betyár-nóták tartották fönt a hajdani betyár-világ emlékét.
Majd minden falunak m egvan a maga dalos-legénye. Valóságos, élő 

dalgyűjtemény.
Az ormánysági nép szeret dalolni. Dalköltészete tán leggazdagabb 

hazánk valamennyi vidéke között. A mezőről haza térő munkás-nép ajkán; 
a fonó-házakban, játszó-házakban, kukoricza-kobzásnál, kender-tiloláskor : 
mindenütt fölhangzik a dal.
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Forog azon kívül közszájon néhány népies románcz s ballada i s ; 
do e műfajban általán szegény.

Mutatványul álljon itt néhány dal az Ormányság különböző vidé
keinek tájszólásán Írva:

Oszrói tájszólással:
T íz széébe van az ejn gatyám; 
Úgy-e babám, a’zillik rám ?
Ha ja’zillik, jazt vöszöm rám. 
Mer’ égy lejány haragszik rám.

Bogdásai
Bogdásai hármas határ,
Érted lőttem rúzsám betyár, 
Viselőm a betyár-nevet, 
Szenvedők érte eleget.

Haragusznak rám a lányok,
Hogy ejn más uczczára járok.
Ne haraguggyatok lányok,
Maj’ tihozzátok is járok.

tájszólással:
Egy sem betyár, ki gyalog jár,
Ki bodor paripán nem jár.
Lá’, az enyim bodor-barna: 
Sönld-söm mongya, hogy nem a’ !

Marócsai tájszólassal:
Hajjátok-é marócsaji hangászok! 
Ezt a nótát szomorúján húzzátok: 
Hatuggya mög a faluba mindönki, 
Hallotta-e ennek hírét valaki ?

Árva csalán nyőtt a kis udvarunkba, 
Árva kis lányt szeretők a falunkba. 
Árva kis lányt szeretők én, ha lőhet; 
Aptya, anyja né átkozzon engömet.

Vaiszlói tájszólással:
Piros óma léjésött a sárba.
Ki főn vöszi, nem esik bijába.
Piros ómát fönvöszöm, megmosom: 
Kedves babám ölelöm, csókolom.

Házunk előtt van egy szép ezédrusfa ; 
Az alatt van egy czifra nyoszola:

Abba fekszik égy harna mönyecske ; f 
Ágya előtt egy czifra bőcsőcske . . .

A lábávaa csak úgy pólágattya ;
A szájávaa csak úgy csicsígattya:
Alugy, alugy Istennek báránya, 
Szerelömbűű gyütté e világra.

Söllei (sellyei) tájszólással:
Jó ló volt a fakó : jó volt az élete ;
Álgya mög az Isten, a ki főnevelte,
Álgya mög az Isten fakó lovam lábát, 
Sokszor mögfutotta Sölle-vár határát.

Solle város alatt egy nagysürű berök ; 
Három szögény legény a mellett keserög, 
Nem jó föld ez pajtás, nem jó itten lakni, 
Mert a szögény legényt mög szokták itt fogni.

Lá’ mögmondtam rózsám, ne szeress engömet, 
Mer’ Somogy vármögye hajtogat engömet. 
Az som hajt ögyébér: csak egy pár csikóér, 
Hozzá tartozandó kocsiér, szörszámér.

Lóra csikós, lóra! elszaladt a ménös.
Csak egyedül maradt a pányván a nyergös. 
lstenöm, Istenem ! mi bajom énneköm ? 
Talánd, édös rózsám, anyád átkoz éngöm ?

Ne átkozzon engöm a té édös anyád,
Nem szeretőm többet az ü barna lányát . . ,

Esik eső, esik; kis pej lovam ázik;
Piros kantár-szíj jón gyönge kezem fázik.

Rakd mög rózsám, rakd mög lobogó tüzedet, 
Hadd melegetüm mög elfázott testömet. 
Mögraktad a tüzet, mégis elaluszik!
Nincs az a szerelőm, a ki el nem múlik.

Szólnak a kakasok, talánd hajnaa lösz már ? 
Fordújj felém rózsám, magad maraccz mingyár.. 
Mögvetütték néköm a mögfogó hálót,
Mög is fogtak bemre, mint egy utonállót.

Zsingöt kötöttek gyönge karjaimra,
Nagy vasat verettek gyönge lábaimra.
Szabad a madárnaK szabad szárnyon járni, 
Csak néköm nem szabad a rózsámhoz járni.

Három erős vasat én már elszaggattam,
A harmadikat is jól megvásléjtottam.
Egyiket apámért, másikat anyámér,
A harmadikat mög kegyes angyalomén
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A községi élet az Ormányság vidékén szintén jellemző sajátságokat 
tüntet föl. A falvak általában véve kicsinyek, a lakósok száma 100—1000-ig 
váltakoznak. Az egyes helységek ritkán vannak egymástól messzebb fél 
óra járásnyinál.

Földműveseink a mezei gazdálkodást kellő okszerűséggel űzik s bár 
mezőgazdaságunk nem érte el azon tökélyt, a melyet más nyugatibb álla
mok, mindazonáltal az utóbbi két évtized haladása e téren is szembeszökő, 
s viszonyítva a szomszéd Slavónia mezőgazdasági viszonyaihoz, a mienk 
még nagyon is kielégítő.

Míg a slavóniai paraszt még ma is a régi keserves faekével kapa- 
rászsza föl a földjét, addig a mi földműveseink a mezőgazdaság modernebb 
eszközeivel is nemcsak hogy kezdenek, de már meg is barátkoztak.

ZelesnyUC fényképe után.
Jómódú gazda háza.

Ha egy maga nem képes, úgy társaságba állva szerzi be a gőzerő
műre, vagy lóerőre berendezett gazdasági gépeket.

A szántást, vetést, aratást földművelőink még a régibb egyszerű esz
közökkel végzik; de már a kukoricza, burgonya kapálása, töltögetése 
megfelelő ekével történik. A cséplést, nyomtatást a „cséplő-masina“ végzi. 
A régi szóró-lapátot, fölöző-seprűt is fölváltotta a modern „szelelő-rosta.“

Egész országszerte sehol sem találjuk annyira a nép kedélyébe edzve 
azt a közmondást, hogy „az idő pénz“, mint itt az Ormányságon.

Az építkezésnek három nemét találjuk a vidéken. Első — s ez a 
legrégibb építkezési mód — a talpra építés. A ház alapja gyanánt hatal
mas tölgy-, vagy égerfa-gerendákat raknak le. Azután’megcsinálják fából 
az egész ház vázát a tetővel együtt; az ablakok s az ajtók nyílásait s
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úgy építik a falat bele vályogból, vagy bekerítik vesszővel, mit aztán sár
ral tapasztanak be. Ez az úgynevezett „fecske-rakás.“ Valamikor híresek 
voltak a sellyei faragó-emberek.

A háztető az udvar felől a tornácz fölé kirugó iszterhéjat képez, mit 
czifrán faragott faoszlopok tartanak. A falak itt alacsonyak s az utcza, 
valamint az udvar felől egy kis ablak pislogat hunyorgatva sután.

A tető rendesen zsupp. Akna (kémény) nincs. A tűzhely füstje a 
„ház-szér“ (padlás) nyílásain át keres magának utat.

Újabb időben az építkezésnek e neme tűzrendészeti szempontból meg 
nem engedtetvén, mint az ősmagyar építkezésnek emléke, csak itt-ott 
látható még.

Másik neme az építkezésnek már ízlésesebb. A ház homloka itt is 
az utczára néz. A falak rendes tégla-, vagy kőalapra épülnek téglából, 
vagy vályogból. Vannak tömött falak is. A tetőzetet fazsindely, vagy 
cserép fedi. A szobák elegendő magasak s világosak. Rendesen három 
ablakuk van az utczára; csakhogy azok közül egy a folyosó alatt levő 
oldalnyiló-é. A konyhából kémény vezet ki.

Az udvar felől oszlopos, vagy boltíves tornácz fut végig a ház ele
jén. A tornácz-pereme a könyöklő. Ezen tartja a gazdaasszony vetemé
nyes válucskáit, vagy virágos cserepeit. Az ilyen lakás rendesen két szo
bából áll, az egyik t. i. a hátulsó, vagy hátsó szoba, a másik, a díszesebb, 
a béső szoba.

A hátsó szobát lakja a gazda egész családjával. A béső szoba a 
vendégé. Ha a gazda cselédjei felnőnek, nem válnak el mindjárt külön, 
hanem együtt maradnak, együtt gazdálkodnak. Ilyenkor néha megoszlik 
a lakás. A béső szoba az öregebb, a hátsó szoba a fiatalabb testvéré lesz. 
A konyha marad közös.

A harmadik építkezési mód az utcza hosszában való építkezés. Nagy 
boltíves kapu vezet be a ház közepén. A nagy kapun van a kis kapu. 
Azon járnak ki és be. A nagy kapu olyan magas, hogy a szénás szekér 
is betér alatta.

Az ilyen épület alakja egy fordított 1 betű. Az utcza felé eső szár
nya kettős lakosztály. Az udvar felé eső rész a konyha, kamara. Folyta
tólag a pajta, istálló.

így már csak a módosabb gazdák építkeznek. Az ilyen házak abla
kaiból m ár. csipke-függönyök és virágok mosolyognak kifelé. A virágok 
és a függönyök mögül nem ritkán elégült s egészségtől duzzadó piros 
pozsgás arezok virulnak elő.

A ki az Ormányságot be akarja utazni, válogathat a következő három 
útirány között: először Siklósról, Harkányon át Yaiszlónak Sellyéig; 
vagy Sellyétől fordított sorrendben vissza Harkányra.

Harmadik útirány a Pécs—Pellérd—Görcsönynek haladó derék-út, a 
mely Czinderi-Bogádnál ér az Ormányságra.
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Ha Szt.-Lőrinczről az újon épült vasúton kiindulunk Sellye felé, 
hamarosan Okorág vidékére érünk; e vidéken van még Hernádfa, Rónádfa, 
Magyar-Mecske.

Okorág (Okor-ágy) tőszomszédja Monosokor, mindkét helység a régi

Zelesny K. fényképe után.
. A  zalátai szélmalom.

Ókor-viz semlyékein épült; az utóbbi határában egy régi zárda (Monostor) 
íündamentomai láthatók.

E vidék központja Baranya-Sellye. Ettől éjszakra van Kákics; 
s a kis Marócsa, mint madárfészek az erdő sűrűjében. Itt kezdődik az 
Ormány ság.
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Nyugatra, Baranya-szélen, van Bogdása; túl Somogybán Dráva-Fok 
és Markócz; innenfelől Iványi. Ezek már a biklás viselet vidékéhez 
tartoznak. Az Ormányságnak nincs természetes h a tára ; addig terjed, 
„a meddig a bikla hossza ér.“

Bogdása határa a pécsi káptalan két pusztáját érinti. Az egyik Kör- 
csönye, a másik Vörösi puszta. Lent a Dráva szélén van Sós-Vertike.

Sellyétől keletre fekszik Kis-Csány—Oszró ikerközség. Tovább keletre 
az út Vaiszlónak halad. Délnek elmarad Nagy-Csány, Luzsok, Kemse, 
Zaláta, Piskó. Itt van a pécsi káptalan Zehi-pusztája.

Északra, az erdők között a kis Besencze lapul m eg; csupán bádog- 
fedeles kis tornya kandikál elő az erdők fölött.

Yaiszló szintén a régi „mező városkák“ egyike, különben Sellyének 
riválisa. De mióta az utóbbi vasútat kapott, azóta igen elmaradt tőle.

A lakosság itt is ké t felekezethez tartozik, úgym int: „árendás néme
tek“ és a „lakos polgárok“ felekezetéhez. Más szóval: vannak katholiku- 
sok és reformátusok. Mindkét felekezetnek van külön temploma. Ezen
kívül nagy számban vannak még nazarénusok is, a kik egy külön kis 
imaházat emeltek maguknak.

Északra derék-út vezet Pécs felé. Ezen út mentében van Páprád, 
Czinderi-Bogád és Mindszent. Délnek, a Dráva közelében van Hircs, Vejti, 
Czun. E vidéken van még a pécsi káptalan Darócz-halma s Kelemen
liget pusztája.

Tovább keletre van Hidvég, Sámod, Piskó, Kóros, Aderjás (mind a 
három paszderjás). Az ország-út mentében fekszik Kémes. Le délnek a 
mosolygó rónán látjuk: Kis-Szent-Mártont, Szaporczát, Tésenyfát. Tovább: 
Csepelyt, Csehit, Dráva-Palkonyát. Északra a viszlói hegy tövében : Visz- 
lót, odább Rádot, Szavát, Máriát, Terehegyet.

Az út mellett találjuk Szerdahelyet, Kovácshidát, Ipacsfát. Utazásun
kat Harkánynál bátran bevégezhetjük. Itt már megszűnik a bikla, véget 
ér az Ormányság is.



H e g y h á t .

sgyhát a Mecsek-hegytől északra, annak háta mögött fek
szik; erről vette nevét is.

A Mecsek hol nagyobb, hol kisebb ágazatai kiterjed
nek az egész Hegyhátra. Fölülete ha nem csupa hegy-völgy, 
legalább is hepehupás. Legmagasabb hegyek a déli 

oldalon, a  ̂ Mecsek közvetlen közelében vannak; az északi rész már 
rónábbá nyílik, hogy egybeolvadjon a Kapós-völgy lapályaival. A hegye
sebb vidékeken kevés a jó termőföld, annál több az erdő és legelő; a 
völgyekben pedig buja rétek vannak. A hegyháti rengeteg erdőkben 
szarvasok, őzek, vaddisznók is gyakoriak; leggazdagabb a vadállomány 
a vaszari erdőségben. Az erdős hegyvidék természetes albuma a gyönyö- 
rübbnél-gyönyörübb tájképeknek. A nyíltabb részeken már nem oly festői 
a kilátás, hanem a határok annál termékenyebbek.

Hegyhát kiterjedése 205.93 □  kilométer.
Lakosainak száma az 1890-iki népszámlálás adatai szerint: 44.480. 

Nyelvre nézve: 21.271 magyar, 22.752 német, 45 tót, 86 horvát, 7 szerb, 
4 vend, 315 egyéb. Vallásra nézve: 36.673 római katholikus, 4 g. katholikus, 
7 g. keleti, 7005 ág. evangélikus, 83 ev. református, 708 zsidó.

Hegyhát területén van egy nagyközség: Mágocs, több mint 3500 
lakossal és 73 kisközség.

Hegyhát székhelye: Sásd.
Van Hegyháton a (mágocsi és gödrei) két esperességben 18 r. kath. 

plébánia, 3 ág. ev. lelkészi hivatal, 1 izraelita rabbinátus (Mágocs), 74 
népiskola, és pedig: 61 r. kath., 10 ág. ev., 1 izraelita, 1 községi és 1 
magániskola.

Hegyhátot átszeli a budapest-pécsi vasút, melynek két nevezetessége 
a husztóti áthidalás (viadukt) és az abaligeti alagút. Érinti a duna-drávai 
vasút. Most van építés alatt egy szárnyvonal Komlóból kiindulva Magyar- 
Széken át a bakócza—felső-mindszenti megállóhelyig.
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Nagyobb vizek nincsenek Hegyhát területén. Legnagyobb vizveze- 
tője a Baranyai-csatorna, mely Mánfa felől Magyar-Szék, Magyar-Herte- 
lend, Sásd, Vásáros-Dombé, Csikós-Tőttős rétségein keresztül tart Dom
bóvár felé a Kapos vizének. Másik nagyobb vizvezető a Magyar-Egregy 
felől Szászváron át Bonyliádnak menő árok. Nagyobbacska malomhajtó
patakokban azonban bővelkedik.

Legfőbb kövezett országútja a Kaposvár felől Gödre—Mánfa irányá
ban Pécsre vezető műút, mely ritka jó karban van tartva, ebből ágazik 
ki egy szárny-út Oroszlótól Bakóczáig s egy másik Sásdtól Dombóvárig, 
illetve Mágocsig. Uj országút is készül (részben kész is már) Pécs—Hetény 
felől, Szászvár irányában Bonyhád felé.

A hegyesebb tájékon majd minden helységben van kőbánya, kőszén
bánya. Szászvárott van már régi idő óta, egyet pedig Komlón készülnek 
megnyitni. Mészégetők vannak Abaligeten és Pölöskén.

Érdekes ritkaságok : az abaligeti 500 méter hosszú csepkő-barlang, 
a Paplika, a mánfai Kőlyuk nevű csepkő-barlang, a rdkosi Sárkány- 
kút, az orfűi „Rauberloch“ s a m agyar-egvegyi Barnakő, mindkettőnél 
meredek sziklafalba van vágva a bejárat egy ember számára s függé
lyesen kell leereszkedni, mintegy 4 méternyire, a hol tágas sziklaterem 
van a kősziklába vágott tűzhelylyel és ülőhelyekkel, régente bujdosók, 
vagy rablók menhelyei voltak.

Hegyhát lakosainak száma 44 és fél ezer. Ebből 21 ezernél valamivel 
több m agyar, nem egészen 23 ezer pedig német. A német lakosság eszerint 
többségben v an ; azonban a németek közül mintegy 4000 tökéletesen 
tud magyarul, mely szám az újabb nemzedéknél a fejlettebb iskolai viszo
nyok révén mindegyre fokozódik és így a magyarul beszélők a 25.000-et 
is meghaladják, viszont a tiszta németek a 20.000-en alúl maradnak.

Kétféle népfaj lakik tehát Hegyháton: magyar és német. Horvátok 
annak előtte is csak pusztán két községben: Bikaion és Nagy-Hajmáson 
laktak; ezek azonban — a mennyi a németség térfoglalása után még 
megmaradt — már teljesen elmagyarosodtak, egyházban és iskolákban 
önszántukból lemondtak nyelvükről; a magyar szó járja köztük útón-útfélen 
és magukat a legutóbbi népszámláláskor már mind önként magyarnak 
vallották. Rácz-Kozár volt az egyetlen szerb község, de szerb lakosai 
már tisztára elfogytak. Nem maradt belőlök más liirmondó, mint a község 
„rácz“ mellékneve, továbbá az elhagyatott ódon görög templom s annak 
60 holdnyi földbirtoka, melynek jövedelmét jelenben a tolna-grábóczi 
kalugyer-kolostor élvezi; — a ráczok örökébe németség lépett.

Ezek aztán terjedtek, foglaltak, szaporodtak. Talán semmi vidékén 
széles e hazának nem veszített aránylag oly rövid idő alatt akkora tért 
a magyarság, mint a Mecsek-háton.

Még 25—30 év előtt is Baranya- s a szomszéd Tolna-vármegyék 
szapora németségének az volt a hegyháti járás, a mi most a Dunántúl 
népének Slavónia, illetve Horvátország. Eldorádó, hova kevés pénzzel 
beköltözvén, szorgalma, takarékossága és tegyük még hozzá furfangja,
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jólétet biztosított számára. A renyhe és együgyű őslakók pedig szorultak, 
szorultak, néhol végkép ki is pusztultak előlük.

Száz esztendő előtt a hegyháti járás csaknem teljesen magyar volt.

Zelesny K. fényképe után.
A mániái kölyuk.

Hetvenliárom helysége közül huszonhárom sincs, a melyet eredetileg néme
tek szállottak volna m eg; a többibe mindenüvé később költöztek be csa
ládonként s úgy szaporodtak el. (Tiszta német helységek csupán ezek
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voltak: Szárász, Mekényes, Köblény, Marócza, Tófő, Szalatnak, Német- 
Egregy, Jánosi, Szopok, Német-Szák, Kis-Hertelend, Barátúr, Tekeres, 
Hetvehely, Kaán, Okorvölgy, Szent-György, Szágy, Gödre, Pálé, Godissa.) 
Akárhány faluban még él olyan öreg ember, a ki emlékszik rá, mikor a 
legelső német jövevény betette a lábát, s manapság már van is, nincs is 
ott magyar. Ma már alig van tizenhárom olyan magyar helység, mely
ben a németek számot ne tennének. A többi mind erősen vegyes, igen 
sokban túlnyomó a németség, milyenek: Vaszar, Tékes, Gerényes, 
Kapos-Szekcső, Hörnyék, F.-Mindszent, Pölöske, Abaliget, Jenő. Úgyszól
ván végkép kiveszett a magyarság: Mágocs, Nagyág, Oroszló, Rákos, 
Orfű, Komló községekből; az az egy-két vergődő család, a mely gyászma
gyarként itt-ott még lézeng, szóra sem érdemes. A legmagyarabb helysé
gek m ég : Vásáros-Dombó, Yázsnok, Egerszeg, Varga, Gyümölcsény, 
Bisztricze, Szatina, Husztót, Ivováczéna, Bodola, Egyházbér, Mánfa, Budafa 
és Vékény.

Magyarok.

A ki a hegyháti járás magyar népét híven le akarja festeni, vissza 
kell néznie néhány évtizedre, párhuzamba kell állítania a harmincz év 
előtti magyart a maival. Mert kétféle magyar van most a Mecsekháton: 
az ötven éven felüliek, s a negyven évesnél fiatalabbak (a közbeeső tiz 
esztendő az átmenet). Ezek között már akkora a különbség minden tekin
tetben, hogy ha ismeretlen egyén a kettővel külön-külön találkozik, el 
sem hiszi, hogy egy helységből valók.

Nézzük csak mindjárt a nyelvet. A fiatalabb nemzedék már jófor
mán kifogástalanul beszéli az irodalmi nyelvet; ellenben az öregek 
beszédje hemzseg a tájszólástól. Egyébként Hegyháton az idősebbek 
beszédjében sincs annyi eredeti sajátság, annyi régi nyelvkincs, annyi 
ósdi zamatú alakzat, nem fejezik ki magukat sok dologban olyan magya
rán, mint némely tősgyökeres magyar vidéken. Számtalan jel tanúsítja, 
hogy a Hegyhát magyar népének, ha nem is legnagyobb, legalább nagy 
része idegenből úgy magyarosodott el, s nyelvünket már kiforrott állapot
ban, készen vette át. A hegyháti nyelvjárás alacsony fáján a mi lomb van 
is, az nem egyéb, mint satnya oldalhajtás. Ilyenek:

Erre-arra helyett: ére-óva járja. Egyátalán e helyett gyakran ó-t, 
a helyett ó-t használ, különösen ha utána l következik: étörött, éveszött, 
megeméte (emelte), főnevéni (nevelni), kengyé (kengyel), szórna, óma, lió- 
gass (hallgass), bóktat (baktat), hivató (hivatal), émögyök Bikóra, Lengyére 
(Bikáira, Lengyelre); viszont o helyett u - t : Rózsi helyett: Ruzsi, holnap 
li. hunap, ostor h. ustor, Ozora h. Uzora; vagy néha á-t i s : sarággya 
(saroglya), báránya (borona). Ha több e van a szóban, egyik helyett é-t 
vagy i-t vesz: férde, (ferde), gerébgye (gereblye), kemincze (kemencze), 
isztergya (eszterhéj). Olykor úgy az e-t mint az ó-t ö-re változtatja : 
Gerényes helyett azt mondja: Görönyös, Mekényes h. Mökönyös, temér-
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dek h. tömördök. (Ö-özni is szokott tehát, amint észrevettük, mindazáltal 
nem oly nyakra-főre, mint némely alföldi tájon, a hol még a kenyeret is 
könyérnek, a menyecskét is mönyecskének mondják.) Máskor fölcseréli 
az ékezett hangokat: némely helyett azt mondja : nemé’, már ma h. marná’.

A v  hangot nem egyszer /j-val helyettesíti, egyes szavak végén pedig 
elnyeli a mássalhangzót (mint fentebb is lá ttuk): „Leesett a loham lábárú’ 
a patkó, bio’ nem is csoda, má’ régő’ rajta v é t; megléte egy sóháb (sváb), 
ékéröm tüle még marná’, hunap röggé’ aztá’ főveretöm a kohácscsó’ mege’ 
(vagy memmeg, mert ezt is használja a megint helyett).

Az egyes számú 3-ik személyben megfordítva kezeli az igéket: 
alhangú szóknál — a hol nem kellenne — i-vel végződteti: tucli, lati, 
aszondi; felhangúaknál ellenben — hol pedig úgy dukál — nem tartja 
meg az i végzetet, hanem így mondja: teszsze-veszsze (teszi-veszi), ütö- 
getytye-verögetytye  (ütögeti-veregeti).

A múlt idő többes számú 3-ik személyében nem tesz különbséget 
az alanyi és tárgyas ragozás között. Nem mondja: megettük, megittuk, 
kifizettük, hanem : megöttünk az ebédet, m egittunk  a bort, kiűzettünk  
az árát.

Tett helyett azt mondja: tevett, vett helyett vevett, vitt helyett 
vívett. Rósz fát tövött a tűzre, lóhát vövött a vásáron, búzát vivött a 
malomba.

Sohase mondja: megvárlak, elhagylak, megnézlek benneteket;
ehelyett kifiezamítja az igét, hogy a „benneteket“ elhagyhassa és így ejti 
k i: megvárlik, elliagylik, megnézlik. (Ebben talán egyedül áll a Hegy
hát egész országszerte.)

Használja az elbeszélő múlt alakot is, sokszor a „vala“ hozzáragasz- 
tásával: Elvalék a szomszédba, kimenék vala a hegyre. (Ez azonban nem 
terjed ki az egész járásra.)

Az „ember“ szót, ilyen értelemben: nézze meg az ember, azt hinné 
az ember — a nőt a „cseléd“-del pótolják. Nézze meg a cseléd, azt hinné 
a cseléd.

Azt „hittem, azt „gondoltam“ helyett a tudtam  szót használja a 
hegyháti, „hanem“ helyett pedig azt mondja : halom. Azt tudtunk, hogy 
égyün, vártunk is sokáig, halom csak nem gyütt é.

Sikálni — ez a szó háromféle értelemben is szerepel: zsurolni, 
meszelni és vasalni helyett. Fölsikálta a padlót, besikálta a falat, meg
sikálta a ruhát.

Tüstént helyett azt mondja: üstöllést, m ihelyt helyett mihást, 
búcsúzni helyett következni. Búcsúztató nála: küjető (követő).

így is szól: Há (hová) valósi kee? — Óra bevalósi (onnan belülről 
való). — Gyűdiesek (gyűdi búcsujárók).

Ha választékosán akar beszélni, különösen pedig dal közben, mással
hangzón kezdődő nevek elébe is az névelőt tesz: Ha felülök 'az nyeregbe, 
kivágtatok az; berekbe.
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Ez ismét választékossá": Ittenélc-ottanék (itt-ott), aztánék (aztán), 
mostanék (most).

Valamint ez az ebédre való meghívás i s : Legyen keenek szerencséje 
egy-két tányér ételemre, egy pár ital boromra. — Majd sziveskedek  — 
felel rá a másik szintoly elegáneziával. (A miből kitetszik, hogy az ikes 
igékkel sem bánik valami humánusan. Eszek, iszolc, gondolkodok — 
ilyesmit nem tart a nyelvtan elleni vétségnek.)

A birtokos ragozás többes számú 3-ik személyében az uk, jolc, ük, 
jö k  ragok helyett ik, jik dívik Hegyháton: házik, ablakjilc, pénzik, 
kertjik , örömik.

A föltételes mód alanyi ragozásában alhangú szóknál nék  helyett 
nák ragot vesz : mondanák valamit, várnak  rád, hoznák, ha lehetne mit.

A húgom szót nem ismeri, a fiatalabb leány testvért is öcsémnek 
mondja, mint a fiút.

Pőrén, ingujjban, ezt így fejezi ki: rétüngösen.
Eper, szeder szavakat m egnyújtja: cpörgye, szödörnye.
A gyászruha Hegyháton: jászruha, a nagyon keskeny földdarab 

hocskorszíjj, az országút: derék.
Különleges szavak m ég: Csimota =  ivadék (csemete). Ilaszárka — 

kis tarisznya (nyilván a „bazár“ szóból). Kanista =  lics-pocs, Kanistás =  
vizes-sáros. Paszita =  újszülött lakomája. Korozsma =  kis gyermek 
részére keresztanyái ajándék. Küttő  =  igen erős zsákvászon, régente télire 
nadrágnak is varrták. Bugyii kés — kusztora, bicsak. Gzelőke —  rövi- 
debb bot. Kaczabajlcó =  télre való prémes női kabát. Csurak, röpike — 
bő női ruhatest; utóbbit az Alföldön „tüled-álló“-nak nevezik. Csoszli, 
csoszogó — kötött női lábbeli. Lendő =  pereputy. Ócsmál =  ócsárol. 
(Elócsmálja a boromat, pedig semmiféle lendője sem ivott még ilyet.) 
Zsurmóka =  reszelt tészta a levesbe. Zsurmol =  morzsol. N yukli =  
tészta-féle (a német Nokedl származéka). Szódé =  telhetetlen bélű. 
Labog =  szoporán, hadarva beszél. Boczorog =  tib-láb, jár-kel. Kepir- 
nyelődilc =  kapaszkodik, hánykolódik. Rátarjászkodik =  ráförmed. Föl- 
kudászsza =  fölkutatja. Csakúgy fágy  ja  a dolgot, vagy ételt =  mohón 
kap hozzá. Sarmankodik utána =  vágyakozik. Czakolódik =  húz-von. 
Megfölözi =  túltesz rajta. Aglál =  összeférczel. Raczkó =  német és 
magyar keverék, vegyes házasságból származott gyermekek. Sírlány  =  
nyoszolyó, koszorús leány. Gobánty, szutyóka =  idétlen. (Gobántyos 
veréb =  tollatlan verébfiók. Szutyóka gyermek =  elmar idt növésű.) 
N yiszlett —  hitvány, sápadt. Puzsér =  maszatos, paszkoncza gyermek. 
Polozsnya =  záptojás. Geribes — görcsös, fölötte sovány. Mazonna =  
cserép-kancsó. Taják =  a kalászos növények bajusza.

Hegyhát magyarjainak egy része, mondhatnánk, jelentékeny része ide
gen, még pedig szláv eredetű. Ez kideríthető részint a családnevekből 
(még ha gúny-, vagy melléknevek is, mert azokat sem kapták minden 
ok, vagy alap nélkül, sokszor ipáról a vőro szállottak á t ; aztán honnét 
vették volna az idegen szót, ha a nyelvet nem értették, hiszen ha most
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kerékbetöréssel fenyegetnék őket egyetlen szláv szóért, akkor se bírná
nak mondani), de még inkább az egyes határrészek, dűlők neveiből; mivel 
az emberek változhattak (bár ezelőtt 80—100 évvel nem igen szokott a 
magyar egyik helyről a másikra költözni, kivált ilyen bergengócziába, 
mikor válogathatott a jó földben is), a föld azonban mindenütt megmaradt.

Az ilyen közönséges nevek: Kovács, Nagy, Bálint, Somogyi semmit 
se bizonyítanak, ezeket később is kaphatták, ha magyarok, ha szlávok; 
valamint az ilyen határ-nevek sem : Kerek-erdő, Rózsa-hegy, Hosszú
mező, Nádas-rét. Ám igenis az ilyenek, minőket Pécstől délnyugatra eső 
tiszta magyar vidékről egy lélekzetvételre akármennyit elő lehet sorolni: 
Kacsar, Bodó, Ledő, Pongor, Bakacs, Hunyor, Kése, Kosa, Bata, 
Háttá, Garé, Géra, Csetök, Pulió, Bözsöny, Rugán stb. stb., ezek már 
tanúskodnak a magyarság mellett. Az ilyen családnevek megfelelő ropo
gós magyarságú dűlő-nevekkel, melyeknek érteménye ugyan nincs, mind- 
azáltal megérzik rajtuk az ősi szittya zam at: hangosan hirdetik, hogy azo
kat viselőik még Ázsiából hozták.

Ilyen név fölötte kevés van Hegyháton, talán több sincs, mint a 
következők: Ugrón, Gállá, Cseke, Czakó, Kajtos, Szén te, Herke , Deli- 
hók (ez utóbbiakat Csikós-Töttősön már csak röviden Deli-nek hívják ; 
csupán egy Vékénybe származott ágazatukat nevezik még így). Az egész 
Hegyhát területén nem lehet annyit összeszedni, mint alsó Baranya két- 
három helységében. Van még Bodor, Dicső, Jobbágy, de ezek már utóbbi 
keletűek, ha még oly magyarán hangzanak is; régibb lehet talán még a 
Keresztes, ez legalább sejteni engedi, hogy a keresztes háborúk idejéből 
veheti eredetét.

Hanem aztán vannak többek közt a szászvári jegyzőségben (Hegy
hát keleti szélén, az úgynevezett Viz-völgyben): Cselenkó, Csáhrák, Kol
lár, Gyuris, Vókó s ilyen határnevek: Dalina, Balincza, Hászé-tetö, 
Lipocza, Szávosa, Tótok-orma, Podi-mező, Rikájó, Nyomákó, Hadács. 
E három utolsó még kísérteibe ejt, hogy török, vagy épen tatár eredetet 
tulajdonítsunk nekik, kivált ha még hozzáveszszük, hogy ott a szegletes, 
lapos fejű, tompa orrú, kis termetű öreg típusok igen gyakoriak.

A bakóczai jegyzőségben (tehát Hegyhát nyugati szélén) ilyen csa
ládnevek : Banis, Maza, Palkovics, Veszi (Vészeli rövidítése lehet), 
Csábrák(i), Ribacz, Vancsa, és ilyen határnevek vannak: Kodák, Sisina, 
Gahornyák, Burgyán, Beleta, Lapcza, Manotuti-mező, Gaizlcó, Ternicza, 
Lasnicza stb. Nemkülönben ilyen helynevek; Bisztricze, Szatina, Bakócza, 
Vernyók.

Vannak még az abaligeti körjegyzőségben i s : Korzák, Dánum, 
Kuczkó-dülö, Toplicza-forrás, Bartalovics, Hencz-család, Husztót és 
Kováczéna (a nép közt csak Káczina) helységnevek. Jenő község magyar 
lakossága pedig csupa Vancsából áll.

Mindezekből az következtethető, hogy Hegyhát két széle szláv ere
detű volt s úgy magyarosodott meg, persze nagyon régen, mikor minden 
helységben csak néhány család lakván, hamarabb ment az asszimilálódás.

15
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Csupán Hegyhát közepe, a Baranyai-csatorna két melléke lehetett magyar 
eredetileg is (hol már vannak ilyen határnevek: Kóth, Avas, Kény áfa, 
Sarátli, Förső, Szamos, Barandó (borontó szőllőhegy), Szodó, Szodolló, 
Nyilas, G'somor-kútja, s hol a szálasabb öreg alakok közt nem ritka a 
magyar ábrázat; habár ott is találkoznak ilyen családnevek: Pörnecz, 
Ilia, Ragoncsa, s ilyen határnevek: Ráczok-kutja, Dola, Dolina, Petnyák- 
hegy  (Budafán), Zápornál, Benága (Magyar-Széken), Diriskó (M.-Herte- 
lenden), Gerebicze (Csikós-Töttősön), Jóvó-hegy, Pila-út (Mocsoládon, 
melyről azt tartja a hagyomány, hogy azon járt ki Kotri Pila — talán 
Kottori — nevű rabló az erdőből szeretőjéhez) és így még egyebütt is 
lehet hegyháti magyarság között szlávkeverék.

Azt a szokást is a szlávoktól vették át, hogy ezelőtt még 15—20 
évvel is egymást mind Katicza, Maricza, Pannicza, Gyuricza, Istók, Jankó, 
Antó néven h ívták; úgyszintén a régi viselet is nagyban egyezett a 
baranyai sokaczokéval, úgy, hogy sok világjárt úri ember valósággal soka- 
czoknak nevezte el őket.

Testalkatra a hegyháti magyar általában elég erőteljes, a katona
anyag mindig bőven kikerül közülök. Eléggé szívósak i s ; nem egy hetven 
éves ember van olyan, ki még bírja a kasza nyelét fogni; egyik helység
ből a másikig pedig elgyalogol néha nyolczvan esztendős is. Az egyes 
vidékek közt mindazáltal észrevehető eltérés van testalkat tekinte
tében i s ; az összehasonlítás azonban a tisztább magyar fajnak kedvez. 
Hegyhát két szélén s a hegyesebb vidékeken többnyire alacsonyabb, 
zömök termetüek, középütt ellenben s a nyíltabb részeken számos sugár, 
magas férfi található. Ezek egyúttal nyalkábbak, asszonyaik is szemre- 
valóbbak; ámbár korán sincs annyi szép nő itt, mint alsó Baranya, 
főként az Ormányság ős-szittyái között. Csikós-Tőttős magyar népe test
alkatra legkiválóbb az egész járásban. Mocsolád is az első helyek közt 
áll, asszonynépéről pedig azt tartják, hogy azok Hegyháton a legcsino- 
sabbak. Egyébiránt a testalkat milyensége is alá van vetve változásnak. 
Hol az öregek közt nagyon is sok apró alak találkozik, az ifjúság kezd 
mindinkább „tetésedni“, a hogy itt a magas termetüeket nevezik. Ennek 
oka pedig az, hogy részint átköltözések, részint távolabbról való házas
ságkötések által mindjobban elegyül, keveredik a különféle vér, mi a fej
lődésnek csak előnyére szolgál. Átviszi ezzel úgy jó, mint rossz tulajdo
nait egyik vidék a másikra, úgy, hogy maholnap alig lesz különbség.

Viselet dolgában roppant nagy a változás és változatosság. Régen 
a férfiak rövid inget, keskeny gatyát viseltek. Az ing ujja és a gatya 
szára oldalvást kék, sárga, vagy vörös fonállal volt kivarrva, a mi az alsó
baranyai sokaczoknál még most is divatos. Ezenkívül bocskort, parádéra 
nagy, hajóforma patkós csizmát, bőrmellényt (kisködment), kivarrott, fes
tett ködment, utóbb a fiatalok bő, prémes, ólom-gombos sötétkék dolmányt, 
egy kezdetleges kucsma-fajt, úgynevezett : bagó-sipkát, később a legé
nyek túlon-túl bokrétázott kalapokat és hosszú nyakravalót hordtak, a me
lyet hétszer is körülcsavartak. A bunda nem igen volt itt divatban azelőtt



sem, inkább a czifra szűr. Ezt a tartós családi emléket ma már csak útra 
használják rossz időben. Hajukat hosszan hagyták s a két halántékon 
csimbókba kötötték, olykor kibontva leeresztették a vállra is. A ruházat

ban már hamarább elfogadták az újításokat; e főbüszkeségüktől: a csimbók- 
tól azonban nehezen váltak meg egyesek. A rövid hajviselést -eleinte a 
kiszolgált katonák kezdték meg. Katonáéknál levágták a kuruczokra

Tormási magyarok. Zelesny K. fényképe után.
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emlékeztető csimbókot irgalmatlanul, ha még úgy fájt is a szive a tulaj
donosának. Ezek aztán igyekeztek rávenni a többit is. A ki ellenkezett, 
azt pinczéknél leitatták; éjjel álmában törtek reá, sokszor erővel is lefog
ták és levágták legalább a fél csimbókját. A másikat már kénytelen volt 
levágni maga is, ha nem akart csúfnak maradni. Csakhogy az ilyen tré
fákra némelyek bicskával feleltek! Sok küzdelem, sok busongás árán las- 
san-lassan letűnt a férfiakra nézve a hosszú haj korszaka; mindazáltal 
maradt még belőle hirmondó napjainkig is.

Látni még „komisz gatyát“, mely durva, zsíros mivoltával piszkos 
munkánál a fehérebbet védte, télen pedig a nadrágot pótolta. Látni még 
ködment, bocskort is a korosabbaknál : ámbátor a szűcsök és vargák 
maholnap fölesaphatnak muzeumbeli régiségnek, portékájuk nem kelendő ; 
csak itt-ott veszik egyesek. A fiatalok már nem akarnak tudni küdmen- 
ről, bocskorról. Ezek ünnepnapon télen posztóruhát, ránczos csizmát, 
könnyű kalapot; nyáron : széles gatyát viselnek. A németektől átvéve a 
rövidszárú gyapjú-kapczát, nyáron papucscsal, télen klumpával is fölhúzza 
már a lábára akárhány magyar.

Az idősebbeken látni még afféle régi, rövid inget, mely nem volt 
annyira leereszkedő, hogy a gatyával érintkezzék, s így a nem kiváncsi 
szemek előtt is elárulta, hogy a biró-gazda mennyit hízott a község zsír
ján ; de látni már az ifjabbakon divatos, fölálló gallérú, keményített 
ingeket is csokros nyakkendőkkel; köznapokon tarka inget, mely nem 
szennyesedik oly hamar, mint a fehér. Legtöbb a lehajlott, csipkézett 
gallérú, kivarrott mellű ing (melyről néha viselőjének mindkét becsü
letes neve olvasható), a réginél hosszabbra szabva, köznapra házi vászon
ból, ünnepre gyolcsból.

A nők közül ködment csupán a foghíjas anyókák vesznek még 
magukra, a kik már sötétszinű ruhákban gyászolják néhai ifjúságukat. A 
süldő banyáktól lefelé télen: prémes kaczabajkót, nyáron: hol bővebb 
szabású röpikét, hol testhez feszülő kabátkát (rékli) viselnek, többnyire 
másszinüt, a két-három sorban pántlikával, csipkével kivarrott aljú szok
nyánál, a mely jóval hosszabb, mint évek előtt volt. A térdet már 
elhagyta, de bokáig még nem ért le, bokorugrónak azonban nem nevez
hető. Ha az ugrós menyecske átjutna is a bokron, a szoknya már meg
akadna rajta. Ruhájuk kelméje félselyem, kasmír, vagy ternó (hétköz
napra pedig olcsóbb mosószövet), a fölső test és kötény néha bársony. 
Helyenként hordják még nyaranta a bodros ujjú inget is, meztelen karral, 
fölötte színes mellénykét, legfölül a virágos nagy keszkenővel; egyebütt 
a nagy keszkenőt a röpike fölött kötik át derekukon. A menyecskék 
otthon piros bécsi kendővel kontyra kötik körül a fejüket; a templomba 
pedig elül kötött rojtos selyemkendőben járnak.

Öltözetük nagyon is festői, tarkább a tarkánál. De már a szabásban 
s a színek összeválasztásánál bizonyos Ízlés mutatkozik; csakhogy ren
geteg szélesen öltözködnek. Némelyiken nyolcz-tiz nehéz vászon alsó
szoknya is van, a tizenegyedik már gyolcsból való, keményítve, ropogósra
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vasalva, erre jön aztán a tizenkettedik, az ünneplős felső-szoknya. Ezek 
terhe majd lehúzza a csípőiket; de elszenvedik a kellemetlen terhet mégis 
azon hitben, hogy úgy szép.

A mint a férfiaknál a bocskor, a nőknél a csizma multa idejét. Az 
ifjabbak ünnepeken kivágott félczipőt, vagy „stivedlit“ viselnek; máskor, 
úgy mint az idősebbek, csoszlit, csoszogót (komótczipő-félét), sőt rossz 
időben nem irtóznak a faczipőtől sem.

Lelógó pántlikás fonatú hajat már nem viselnek a hajadonok, hanem 
föltűzik. Zsírozni, még zsírozzák hajukat, de már takarékosabban bánnak 
a zsiradékkal. Egyáltalán mutatósabbak, Ízlésesebbek, tisztábbak, mint 
annakelőtte. Láthatni most már parasztháznál még fog-kefét is.

Lelkületre szintúgy osztályozhatók, mint testalkatra; a hol termete
sebbek, ott egyúttal több a hetykébb, szilajabb is. Hegyhát legnagyobb 
részében azonban az öregebb nemzedék békés, jámbor, türelmes termé
szetű, kiket a másvidékbeliek régen csak „hegyháti birkáknak“ neveztek. 
E türelmeseknek köszönhették, hogy a német elem tőlük oly nagy terü
letet elhódított.

Sohase volt olyan bicskás a hegyháti magyar nép, mint a közel 
tolnamegyeiek, kik községeikben nem szívelik meg a németet. Ha beköl
tözik is hozzájuk egy-kettő, csakhamar megszökik a kártételek elől oda, 
hol testi épsége is biztonságban marad. Csak úgy boldogulnak, ha lehá
mozzák magukról a plundrát, bugyogót s átveszik a magyar viseletét és 
hajlandók a magyarral egygyé olvadni. A hegyháti magyar nem tett így, 
mi több, azonfölül, hogy folyton hátrált a németség elől, egész megadással 
viselte el gúnyját, meghajlott állítólagos fölénye előtt, belenyugodott és 
elfogadta a németnek róla táplált és füle hallatára is nyilvánított ama 
véleményét, hogy a magyar a némethez képest buta, renyhe, tékozló, 
veszendő faj, kinek nincs más mit tennie, mint ezt a földet szépen 
átengedni a németnek, maga pedig menjen világgá, urasági cselédnek, 
vagy Szlavóniába, hol a még butább, még renyhébb szlávság közt talán 
mehet majd valamire. Hevesebb összekoczódások legföljebb egy-két hely
ségben voltak.

Hiszen volt valami a dologban! Biz’ azok a régi szabású magyarok 
elég gyámoltalan gyászmagyarkák voltak; a munkát csak komájuknak 
tartották, a takarékosságról sem tudták, hogy mi fán terem, értelem dol
gában pedig épen nem tündököltek. Idejét sem tudta sok öreg másként 
megmondani, mint ily módon : „Mikor megnősültem, 20 esztendős voltam, 
30 évig éltem házasságban, most már 17 esztendeje özvegy vagyok, — 
tessék kiszámítani, hogy milyen idős lehetek 1“ Az egész járás egy nagy 
tábora volt a „keresztes vitézeknek“, olyanoknak tudniillik, kik az írás 
mesterségében annyira vitték csupán, hogy a kezük keresztvonását „más
irta“ nevük elé odabigygyeszthették. De hisz az nem csoda! Apró-cseprő 
falvacskáikban egymástól nem igen csiszolódhattak, tanítóik is legtöbb- 
nyire csak afféle talmi-tanítók voltak; másik nem akadt a csekély fize
tésre s a hol akadt, annak is csak abban állt a tisztje és az volt legfőbb
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gondja, hogy az ének szépen menjen és a búcsúztatók szívrehatók legye
nek. Nagyon sok helyen iskola som volt, s a hol volt is, az első hóhullás
tól addig tartott, míg tavaszszal a gyep kizöldült. Ott nőtt föl a hegyháti 
ember a libák, ökrök mellett, mert a külön legeltetés nagyban dívott itt 
ezelőtt. Nem törte fejét a világ folyásán; nyakába kerítette a kis tarisz
nyát, tele elemózsiával s künn őrizte barmait gidrekben-gödrökben, hegy
tetőkön csendes pipaszó mellett.

Most azonban már fordul a koczka. Csaknem minden községben 
állítanak iskolát, a „vad tanítók“ napja is leáldozó félben van s mivel marok
nyi kicsik a helységek, kevés tanulóval: itt lehet majd legtöbbre vinni. 
Értelmiség tekintetében az utóbbi tíz év alatt elérte a magyar a németet, 
a következő tiz esztendő pedig alighanem megfordított viszonyt fog elő
idézni, mert a magyar ember természetes esze, fogékonysága köztudomású, 
csak művelni kell azt.

Hegyhát magyar népe mind egy szálig római katholikus. Általában 
buzgón vallásos, főként az idősebbek, különösen a nők. Templomba hóban, 
fagyban, még fiókhelységekből is rendesen eljárnak. Vallásuk tanait 
— legalább külsőségeiben — pontosan m egtartják; ájtatos társula
tokba belépnek, búcsujárásokra Mária-Gyűdig, sőt Andocsig is elmennek. 
Papjukat tisztelik, szavára hajolnak, nekik kezet csókolnak még sokan — 
csupán fizetni nem szeretnek. A jó papnak egyik főfeltétele náluk, hogy 
legyen elég jószivü, az anyagiakkal csak így-amúgy törődjék. Tanítójuk
ban a hang a legfőbb kvalifikáczió; ha hamis is, ha recseg is, mint a 
repedt trombita, csak erős legyen s meghallják, megértsék minden szavát 
egyik faluvégtől a másikig. Kiváló képzettség, fáradhatlan buzgalom, 
iskolában elért siker — az mind „bliktri“ nekik, ha czikornyás hanggal 
nem rendelkezik.

Van köztük számtalan vakbuzgó, a ki összeveszi a vásári pony
váról az egyház által is gyakran elitéit füzetkéket, imádságokat: a „Hét 
mennyei zár“-at, az „Angyal-hozta égi szent level“-et, a „Legújabb jöven
dölést a világ elmúlásáról“ stb. s azokat — előírás szerint — nappal min
dig magával hordja, éjjel a vánkos alá helyezi, hogy ily módon bizto
sítsa lelkének az örök életet. Az énekes koldusok magas tekintélynek 
örvendenek előttük, kiknek vetélkedve hordják ki a sok tojást, fehér 
lisztet, a mit aztán ezek beisznak a falu korcsmájában.

Ájtatos lelkűkkel azonban nem tartják összeférhetlennek, hogy a 
mellüket legjobban verdeső anyókák mise után ketten-hárman összebújva, 
óraszámra ne szólják-szapulják a szomszédasszonyt, komámasszonyt, vagy 
a fiatalságot a templomajtóban; előrebocsátva s a végén ismét hozzátoldva : 
„Aztán a szó köztünk maradjon ám !“ Olyanok mondják leghangosabban; 
„Hej! nem így volt ez az én fiatal koromban!“ — kikről az egész falú 
tudja, hogy nemcsak, hanem ugyancsak kaczkiás teremtések voltak annak 
idejében. A fiatal menyecskék közül meg a legtöbbször gyónó, legszigo
rúbb bőjttartó, társulatos, jámbor lelkek értenek néha legjobban a kacsint- 
gatáshoz is.
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A régiek ritkán káromkodtak, csak emilyen módon fakadtak ki: 
Ebadta fiája! Fékomteremtette ! Fene rágja k i ! Bék beléd! (Hogy mi 
bújjék bele, azt már nem tették hozzá.) Hogy a vértá fusson é ! Ez a jó 
kívánság meg valami gutaütés-félét jelent és csupán az úgynevezett Viz- 
völgyben dívik. Csakhogy — sajnos — az efajta naivságokat kiszorítja 
már a Somogyból importált „rossz seb“ ; a fiatalság egy része pedig nagyon 
is czikornyás változatokban szokta bemutatni, hogy a káromkodás tudo
mányában mennyire vitte, különösen az, ki e nemben a katonaságnál 
magasabb iskolát végzett.

Erkölcs dolgában sohasem tartozott a Hegyhát a rovottabb vidé
kek közé, ma tán még kevésbé.

Gyilkosság és öngyilkosság a legnagyobb ritkaságok közé tartozik. 
A gyermeksikkasztás sem oly általános, mint sok magyar táj-on. Mind- 
azáltal nem oly szapora már itt sem a magyar, mint régebben; ez azon
ban nem mindig a kuruzsló-banyák miatt nincsen úgy. Azelőtt nagyon 
is gyakori eset volt temetések alkalmával, hogy 7—8 gyermek állta körül 
a koporsót, ha meghalt a szülő. Ma már akkora gyermekszám a ritka
ságok közé tartozik; de azért az egy-két gyermekes állapot sem rendszer, 
mint alsó Baranya egyes helyein. A legtöbb családban 3 —4 gyermek van ; 
a születések — talán egyes helységek kivételével — még mindig jóval fölül
múlják a halálozásokat.

Rabló-hajlamok sem voltak a Hegyhát népében soha. Egy-két lókö
tés, vagy disznólopás, ha történt, azt is vándor-czigányok, vagy „járandó 
kanászok“ követték el. Közreadójuk lehetett falúbeli is, de hát egyes kivé
telek mindenütt vannak. Nevesebb betyárok nem igen látogatták a Hegy- 
hátot; rengeteg erdőiben legfölebb csak egyes megugrasztott példányok 
kerestek menedéket rövid időre. Azok se tetfek egyebet, mint élelmet 
csikartak ki magános malmokban, erdészeknél. Sem a föld népe, sem a 
kisded községekben szolgáló pásztorok (mert nagy uradalmak erre nin
csenek) nem voltak abban a helyzetben, hogy nagyobbszámú rablócsapa
tot hosszabb ideig vendégeljenek. Specziális „helyi érdekű“ betyárja 
csak egy volt e járásnak az 50-os években: Rigacz János. De az is csak 
rövid ideig sütkérezett a betyár-hírnév kétes fényében; az almási csárdá
ban rálestek az akkori német zsandárok és agyonlőtték az ablakon keresz
tül. Nótája is támadt, azt a népköltési gyűjteményben alább közöljük. 
Rigacz tá rsá t: Hideg Jánost pedig ugyanakkor elfogták és statárium 
útján Sásdon fölakasztották.

Verekedő nép csak Vásáros-Dombó és Csikós-Töttős körül van. De 
ezeknél is csak inkább virtuskodásból áll a verekedés. Jól helybenhagyják 
egymást ököllel, bottal; de késhez ritkán nyúlnak. Egyébként az utóbbi 
község népe tud — ha kell — verekedni „nagyban“ is. Megtörtént, hogy 
nyolez tőttősi földmunkás egy tolnamegyei helységben összeveszett a falú- 
beliekkel. Félreverték a harangokat, összecsődült az egész lakosság; de 
a vége az lett, hogy a nyolez töttősi mind az egész falú népét alaposan 
elverte. Egy-kettő nehéz sebet is kapott; volt dolga az orvosnak, kelete
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a patikaszernek. Az épen arra vetődött pandúrok se bírták megfékezni 
az ásókkal fölfegyverzett töttősieket; azok inkább csak bravúrból, mint 
kényszernek engedve mentek velük Tamásiba a szolgabiróhoz: hadd tud
ják meg ott is, milyen legények ők. Egyéb helyeken még tánez közben 
is nagy ritkán történik zene-bona. Csak amolyan kisebbszerü esete-paté, 
hogy egymásról dulakodás közben a ruhát letépdesik.

Sokan már szégyennek is tartják, verekedésben részt venni. Lassan
ként más-más fölfogás kezd érvényre jutni a nép között. Régente a leg
erősebbek voltak minden helységben az első emberek, utóbb a legmódo
sabbak lettek azok; ma már ez egyik sem imponál; a fiatal gazdák a 
legértelmesebbeket tartják maguk között elsőknek.

Viszálykodni azonban — különösen örökségek fölött — viszálykod- 
nak eleget. „Legyen inkább az ügyvédé, de még se lesz a tied !M Ez 
majd minden osztálynál a jelszó. Ebben különösen a vizvölgyiek jeles
kednek. Alig van nap, hogy onnét ne lennének Sásdon perlekedő felek. 
Különben ezek sem riadnak vissza a verekedéstől, de csak ha kapatosak, 
a mi azelőtt gyakrabban, a szőllők kipusztultával már csak elvétve törté
nik meg velük, — csupa legénykedésből nem szokták egymást eldöngetni.

A dinom-dánom már nincs oly virágjában, mint ezelőtt. A gazdál
kodás elvén kívül leszoktatja őket erről a filloxera is. Mióta a pinezézés 
megszűnt, a korcsmába se járnak annyira. Evek előtt minden helység
ben volt afféle egynéhány korcsmaajtó-nyitogató, ki eszét, vagyonát, min
denét elitta. A német aztán csak leste, mint a pók a közelítő legyet, 
mikor tudja házát, telkét minél jutányosabban megkaparítani. Most a 
korcsmák konganak az ürességtől; a kik még el-elmennek, azok sem inni 
járnak oda, hanem — gyufára kártyázni! Ez a legfőbb mulatságuk magán
házakban is pipaszó és v í z  mellett.

A korcsmában eldiskurálgatnak, pipáznak, köpködnek — a korcs- 
máros képzelhető nagy örömére — néha húszán, harminczan i s ; de csak 
kettő-három előtt áll egy-egy három deczis szerény üvegecske. A féllite
rest már nagynak találják olyanok is, a kik előbb liter számra szokták a 
hegy levét magukba dönteni. Hja ! mert drágább a bor. Egy kis gyengébb 
fajta kótyagosság mai nap egész marék pénzbe kerül, meg hát nem is 
olyan bor az, a mit nagyon kívánnának; hamisított, kelletlen lőre, nehe
zükre sem esik, arról lemondani. A sörhöz pedig még nem szokott a 
magyar paraszt-ember.

A mi a szendeséget illeti, a hegyháti nők, ha nem jobbak, nem is 
rosszabbak a Deákné vásznánál — illetőleg: más magyar vidéknél. Ámbá
tor itt tánczmulatság alkalmával egész éjjel együtt van mindkét nemű 
fiatalság (a mi bizony nem vezethet jóra), nem úgy, mint a magyaroknál 
sok helyen, hol a szülők csak addig engedik leányaikat künn maradni, 
míg besötétedik; azért nem épen kirugók. Leányfejjel itt többen jutnak 
ugyan törvénytelen gyermekhez, mint Baranya egyéb lakta tájain, hol — 
sajnos! — még azok sem akarnak gyermekhez jutni, kiknek kellene; 
de még sem annyian, mint a németek közül. A férjes menyecskék közt
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is elég van olyan Kató, a kit könnyű tánczba vinni; de egyáltalában 
jobban megtartják a hitvesi hűséget, mint számos más helyen, hol a 
módosabb nép könnyebb lábon él. Itt nagyobb rajta a strapa, hamarabb 
öregesznek, sem annyi idejük, sem oly kész kedvük a hiúságra és tctszel- 
gésre. Vagy lehet, tán azért, mivel itt a nyelvek hegyesebbek. Talán sehol 
sem fordul elő annyi asszonyi perpatvar, mint itt. Egymás hibáinak kikürtö
lése nagyban divatozik, s óvakodik mindenki attól, hogy a falú szájára kerül
jön. Nem használnak el annyi drága szépítő-szert, mint némely magyar vidé
ken; ámbár itt is vannak elegen, kik a gyógyszertárban ilyesmit is kér
nek : „Tíz krajezárért valamit, tiz krajezárért tudja mit.“ Ez a fehérítő 
rizspor s az arezpirosító bevett neve a magyar nőknél, kivált mások jelen
létében. A viselet, ha túlliajtottabb is már, mint annak előtte, még sem 
oly fölöttébb drága, mint a fényűző alsó Baranyában.

A vadházasságok nem öltöttek nagyobb mérvet; az így együtt élő
ket itt még elítélik, vagy legalább is megítélik. A családi élet ennélfogva 
kevésbé laza, mint sok helyütt.

A hegyháti magyar nép életmódja nem épen irigylésre méltó. Mód 
fölött silányul táplálkozik; most talán még rosszabbul él, mint évtizedek 
előtt. Ezelőtt legalább télen át, míg a disznóhúsból tartott, élt egy kis 
jó világot, nyáron a munkaidőben pedig öldöste a csirkéket, fogyasztotta 
a tojást, vajat, túrót. A kinek t. i. volt fejős tehene, mert ezelőtt a nép 
inkább csak rideg jószágot: ökröt, tinót ta rto tt; fejős tehén kevesebb volt 
hat faluban, mint ma egyben van. A székből is csak vitt húst, míg az 
olcsóbb volt és nem kellett úgy fukarkodni a pénzzel; ha elfogyott, szer
zett megint fuvarral. Borból is a javát szopogatta, el sem bírta volna 
adni, mikor nem volt annyi vasút. Most azonban bora nincs, a disznóhús
félét beosztja — megtanulta a némettől — hogy nyárra is jusson s bizony 
vékony szeletkéket fogyaszt el egy-egy alkalommal. Csak hogy épen magát 
csalja, mintha húst is ennék! Egy fél kalbászszal, egy darab szalonnával 
beéri egy egész család, — elfalatoz mellette egy fél kenyeret. De 
az is csak ünnepeken kerül az asztalra. Köznapokon besózott hagyma, 
hajas burgonya, meztelen bab- és káposzta-főzelék, no meg tésztaféle 
járja. A székből húst legfölebb csak nagy ünnepeken visz. Kisebb hely
ségekben a vendéglős csak lcétszer-háromszor vág marhát, nagy dolog
időben pedig egy-két birkát; azt is csupán egyesek hordják, hol nincs 
annyi gyerek s a hol mégis nagyobb a mód. Csirkéről, tojásról, tejről, 
vajról, túróról szó sincs, hogy azt maguk elköltenék; azt eladják mind, 
az az asszonyok jövedelme, abból telik ki a ruha ára, gyermektelen ház
nál nem egyszer még az adó is. A tehén hasznából pusztán csak az író 
kerül az asztalra, a többiből legfölebb csak kóstoló.

Hogy ennek a gyarló táplálkozásnak nincs föltünőbb látszata a testi 
szervezeten s nem vallja kárát a katonaszedő állam, az jórészt abból 
magyarázható ki, hogy mióta olcsóbb a gabona és a gőzmalmok terjed
nek, a lisztnek csak javát használják el, a többit a jószággal etetik. Ez 
táplálja őket, neveli a csontokat; rózsa azonban csupán a kiskertben
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s a patikában terem, az arezokon vajmi kevés! . . .  Jó kenyeret esz
nek ; a pogácsa, kalács, rétes is gyakoribb vendég asztalukon. Tészta 
félét egyáltalán töméntelen mennyiségben pusztítanak el, úgy, hogy egy 
7—8 tagból álló családban nem ritkán 30—35 métermázsa gabonát is 
fölélnek egy év alatt, mely értékkel — beosztva — jobb háztartást vezet
hetnének. De hát az nem kerül nekik pénzbe, azt nem számítják, mert 
úgy terem. Hanem bezzeg a szegényebbnél, hol a kenyérrel is takarékos
kodni kell, — milyen lehet azoknál az életmód! Reggel burgonya, délben 
burgonya, este burgonya, hol hagymával, hol retekkel megtoldva. A zöld 
paprika, savanyú ugorka, nyers káposzta már különálló eledelként szerepel.

A főzéshez újabban már hasonlíthatlanul jobban értenek egyes helye
ken, kezdenek fölhagyni azzal a rossz szokással, hogy míg a házban a 
banya mozogni tud, addig az a gazdaasszony, a többi csak a mezőn 
dolgozik, főzéshez, sütéshoz oda se néz, nem is konyít néha a negyven 
éves asszony se. Képzelhető, ha ily helyen elhal az öregebb asszony 
és a fiatalabbra marad a házvezetés gondja: milyen ételeket kotyvaszt 
az össze, milyen kenyeret süt, mire úgy, ahogy kissé beletanul. Újabban 
már odaállítják az anyák apróbb leánykáikat is a tűzhely mellé, dicseked
nek vele, hogy a serdülő hajadon már kenyeret is tud sütni. Sokan úri
házaknál sajátítják el egyik-másik étel készítésének módját és közük 
ebbéli tudományukat a többivel is. Lakodalmak alkalmával efféle „híres 
gazdaasszonyokat“ szoktak megnyerni, kik már holmi sütemények készí
téséhez is értenek, úgy, hogy ott intelligens meghívottak is minden mel
lékgondolat nélkül, jóízűen ehetnek.

Itt már talán minden háznál van takarék-tűzhely. Nincs szokásban, 
mint még nem egy helyen, a hol több a kéménytelen ház, hogy a tűz 
mellé a földre kuporodva a fölakasztott üstben főzzék meg az ételt, a 
földre fektetett gyúró táblán nyújtsák ki a rétes-tésztát. Azt a régi szo
kást is elhagyták, hogy kis gyermekeknek a földre rakják le a tányért 
az étellel; ott ülnek azok szépen velük együtt az asztal körül.

Foglalkozásuk csaknem kizárólag a földművelés. Ezelőtt nagy fuva
rozók voltak. Pestig (még akkor nem volt Budapest), Siófokig, Székes
fehérvárig, Nagy-Kanizsáig akárhányan eljártak kereskedőknek árút szál
lítani, egyesek Győrig, sőt Mosonyig is. Szidják is az öregek a vasútat, 
hogy elvette tőlük a keresetet; noha nem sok hasznuk maradt a fuvaro
zásból. A fuvar miatt elhanyagolták földjeiket, azokat csak feléből, har
madából munkálták s így keveset termettek. Rászoktak a víg életre, 
mulatozásra, a fuvarbér nagy részét még az úton elették-elitták, a dáridót 
pedig a vagyon rovására itthon is folytatták. Itthon is jobbára csak pász- 
torkodtak, lovat, marhát őrizgettek; kaszálni sokszor a húsz éves legény 
sem tudott. De most már módjával részt vesz a dologban a gyermek is. 
Azt tartják : ha meg tudja inni a szőllő levét, tudja is a tövét megkapálni. 
Mióta nincs úgy fuvar s kiment szokásból a különlegeltetés; földjeiket 
jobban munkálják, az istállós marhatenyésztést is okszerüleg űzik. Utá
nozzák a németeket; jószáguk helyenként már ép oly szép, mint azoké.
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Szorgalomban sem áll ma már mögötte, takarékosságban pedig — mond
hatnánk —■ ki is fog a magyar a németen, sőt túl is hajtja azt egész a 
fukarságig.

Vegyes községekben még ezelőtt 20—25 évvel, ha kora hajnalban 
kocsi zörgött végig az utczán, biztosra vehettük, hogy német ember siet 
a m unkára; a magyar megvárta a világos reggelt. Ma már nagyon téved
nénk az ilyetén következtetéssel. Ezelőtt, ha düledező kémény télén házat, 
rozoga kocsiban kóczos gebét, csorda előtt hitvány tőgyü, sovány, 
riska-telienet, udvarokon több éven át kihordatlan, porladt trágya-dombot, 
künn a mezőn rosszúl művelt földben silány vetést láttunk, mindjárt 
tudtuk, hogy az magyar emberé. Ma már rohamosan tünedeznek az 
efajta ismertető jelek. Leghátrább még épen ott állanak, a hol a mosto
hább hegyvidéken leginkább szükségük lenne kettőzött szorgalomra. Do 
hát arra felé vannak a Rikájó, Nyomákó, Hodács dűlőnevek.

Épületeket is szebbeket emelnek, úgy, mint a németek. Vegyes falvak
ban ezelőtt már az épület külsejéről meg lehetett ismerni, hogy az magyar 
ház. A régi módi házak, melyeknél a kéményen jártak ki és be (mert 
t. i. nem volt kéményük, s a füst is az ajtón keresztül nyomult ki); oldal- 
és tűzfal sövényből volt fonva és az kívül-belül besározva : már csak 
unikumképen láthatók néhol, számtalan községben már egyetlen egy sincs. 
Ezelőtt a házak zsúppal voltak födve, de most már mind cserepesek 
az új házak; ajtók, ablakok nagyobbak rajtuk. A legtöbb házban két 
szoba van ; a lakószoba, melyben a takarék-tűzhely áll s télen át itt szok
tak főzni is és az úgynevezett „első ház“, a parádés-szoba, a kettő között 
pedig a konyha. Régebben nagyon kezdetleges volt a bútorzat. Vett szé
ket legfölebb az öreg biró szerzett be, mert ahoz urak is jártak ; a szo
bában padok, lóczák, önfaragta karszékek voltak elhelyezve; ágyfélét is 
használatra maguk róttak össze deszkából. Csak a tornyos nyoszolya volt 
festett jószág, melyben az eladó leány ágyneműje volt fölhalmozva, no 
meg a ház éke; a tulipános láda. Ma már azonban az „első házakban“ 
festett székek, fényezett ágyak, keményfa-almáriomok, sőt díván is látha
tók ! Az ablakokat csipke-, vagy legalább is „alkotmányos függönyök“ 
díszítik sok helyen. A követválasztáskor kapott zászlók piros és zöld kel
méje függönynek igen népszerű matéria. Némelyek padlóztatják, mi több : 
festetik is már szobáikat, különösen a biró-kandidátusok.

Melléképületeik is tágasabbak már, mint ezelőtt; a takarmányfélét 
is lehetőleg tető alatt ta rtják ; csak a mi oda nem fér, azt rakják bog
lyákba. Gabonájukat a tehetősebbek géppel csépelik, sőt helyenként a 
kisebb módúak is ekként csépeltetik részért, hogy lovukat és idejüket 
kíméljék és ne legyenek annak kitéve, hogy a hirtelen jött eső az ágyást 
beverje. A hegyesebb tájakon azonban, hol jobbadán csak ökröket tarta
nak, látni még ökrökkel nyomtatókat, a mit bizony még nézni is keser
ves, hát megcselekedni ? . . .

A bortermelés most szünetel. A régi szőllők kipusztultak, az ameri
kai vesszőkkel pedig vonakodnak kísérletet tenni; várják, míg a filloxera
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úgy a mint jött, megint eltávozik magától. Ezt különben együtt várják 
velük a németek is. Eladásra való boruk ezelőtt is csak kevés volt; a mi 
termett, azt rendszerint meg is itták mind. Volt olyan ház, hol 70—80—100 
akó is elfogyott éven át. A legutóbbi években fogtak csak hozzá nagyban 
a szőllőtenyésztéshez, s ha a filloxera közbe nem jön, már majdnem 
oly nagy számban volnának köztük is nagy bortermelők, mint a németek 
közt voltak.

A gyümölcstenyésztés leginkább a hegyesebb tájakon, főként a Viz- 
völgyben van elterjedve. De nem sokat vesződnek a nemesítéssel; csak 
a hogy a magról kelt fát Isten felnöveszti. Újabban a faiskolák által a 
fatenyésztés is nagyobb mérvet ölt és okszerűbb módon történik, mint 
előbb. A gyümölcsöt veszik tőlük a környékbeliek, mert máshol még 
olyan sincs; cserélik-berélik gabonáért szakasztó számra. Az cgregyiek, 
kárásziak jóformán abból élnek ; a fölötte sovány határ egyeseknek alig 
termi meg a kenyérre valót, eladó meg épenséggel nincs. Van is 
róluk egy adoma. Öa bő gyümölcstermés idején kérdezték: „Hol lakik 
kee?“ Az egregyi ember csak úgy foghegyről felelte: „Gyümölcsös Egre- 
gyen.“ De ha nem volt ideje a gyümölcsnek, bedugult a pénzforrás, akkor 
már egy hangközzel alább, lelógó orral, kesernyés búsan nyögdelte: „Abban 
a nyomorúlt Egregyben.“

A Szászvár körüliek eljárnak a kőszénbányába is. Komlóban most 
nyitnak új kőszénbányát, Egregyen szintén tervben van egy bánya (ott 
vas-érczet is fedeztek föl), ekként nemsokára a bányászkodás is általánosabb 
lesz és keresethez juttatja a Hegyhát szegényebb vidékbeli népét.

Házi iparral nem bíbelődnek. A telet csak úgy pipázzák e l ; mikor 
az erdőre nem járhatnak, összeülnek beszélgetni, vagy gyufára kártyázni. 
Többen már újságot is járatnak, mások összevásárolják vásárokon a 
ponyvairodalom „műremekeit“ és emésztik azokat mohó szellemi étvágy- 
gyal. Közben politizálnak, mert a magyar ember mind született politikus.

A nők nyáron szintén a mezei munkában vesznek részt. Már kora 
tavaszszal elkezdik a „fűszedést“ s akkora „terűkben hogy sokszor alig 
látszanak ki alóla, hordják haza a jószág számára árkokból, gödrökből, 
gabona közül, a hol csak találják. A burgonyát, kukoriczát mind kapával 
munkálják; ekével itt nem szokták, nem is alkalmas arra a Hegyhát 
egyenetlen földje. Később jön a szénatakarítás, az aratás, azután a ken- 
dernyűvés, áztatás, tilolás, végül a burgonya, kukoricza betakarítása; azt 
nem is említve, hogy a szőllőkkel is van még mindig dolog, habár hasz
nuk nincs is.

Van tehát untig elég teendőjük egész nyáron át; itt épen nincsenek 
megkímélve.

Télen pedig fonják-varrják a fehérneműt. A szövés kiment a divat
ból, most már takácshoz adják a fonalat. Egy-egy helységben alig van 
néhány ház, hol még szövőszék látható az idősebbeknél; holott régente 
tele volt ilyennel a szoba; a hány asszony volt a házban, mindegyiknek 
meg volt a magáé. A varrásban már sokkal ügyesebbek, nem varratnak
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minden csekélységet pénzért. Vannak helységek, hol varrógépet is látni 
már parasztházaknál. Horgolni, harisnyát, téli keztyüt kötni is tudnak 
már elegen, a minek tiz évvel ezelőtt még Ilire is alig volt magyar 
házaknál.

Külön fonóházak nincsenek Hegyháton, legfölebb a szomszédok, 
rokonok, jóbarátságban levők mennek össze nehányan. Ott a rokka mellett 
beszélgetnek, mesélnek, dalolnak; még az öregek is elő-előszedik a régi 
nótákat. Sőt meg van a saját külön „Telefon-hirmondó“-juk is telefon 
nélkül. Különféle szokásaik közül eredeti már a köszöntésük is, a mely 
néha egész litániából áll.

Ha pl. reggel megy valaki máshoz s a ház népét épen reggelinél 
találja:

— Dicsértessék a Jézus Krisztus! — Általában úton-útfélen ezzel 
köszöntének, kivált az öregek, kik még a Krisztust „Kirisztusnak“ ejtik.

— Mindörökké 1 Ámen.
— Szöröncsés jó röggét adjon Is ten !
— Adjon Isten, fogadj’ Isten! Tegye kee föl a kalaptyát! Ezt azon

ban csak akkor mondja a gazda, ha a látogató nem kalap föltéve nyitott 
be az ajtón.

— Egésségikre szógájjon keetöknek az éczczakai nyugodalom !
— Hasonlóképen keenek i s !
— Jó ápitust a fölöstőkömhő’ 1
— Köszönünk átossággó’ ! Hálá Isten! abbú’ nincs hiba; vagyunk 

hozzá ülegen.
— Isten mögáldgya a keetök ételit, embörit, asszonyát, nagygyát, 

kicsinynyit!
— Része lögyön keenek is belüle!
— Csak egyenek keetök Isten áldásávó’; hálá Isten! é’ má’ évégeztem.
— Vájjó’ keenek egésségire ! Akkó’ hát écsuszik egy itó’ (a gazda 

fölhajtja előbb az asztalon álló üveget) — böcsülette’ adom. (Ez azonban 
csak ezelőtt tartozott a czeremoniához, a míg boruk termett.)

— Köszönöm, nem szógátam r á !
— Azér’ talá’ nem árt meg!
— No hogy ne mondgya keetök, hogy utálom. (Elfogja.) Dicsértes

sék az Úr neve! (Jót szopint az üvegből.)
— Agygya Isten keenek egésségire! Kerüjjő’ hát kee éré belii’ ! 

Panni! hozz csak széköt!
— Ne fáradj szógám, nem ülök le, nem késhető k sokáig.
— Dehogy is nem ül kee le, csak nem veszi é’ a kis gyerök ámát ! 

(Erre aztán leül az elébe tett székre, vagy lóezára.)
— Tudják-e keetök, mér’ gyüttem V
— Hogy tunnánk, még nem hallunk !
— Mit akarnák mondani ?
— Nó hát csak kivele !
— Talájják é’ keetök 1
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— Maj’ mögtudunk, ha émondi kee!
— Akkó’ hát émondom !
— Hógatunk szomszéd ! (Akkor aztán elmondja, hogy az erdőre akar 

menni, egy lánczot kér kölcsön.)
Este a távozó vidéki ismerőstől pedig így válnak meg:
— Dicsértessék a Jézus Krisztus !
— Mindörökké! Ámen.
— istennek ajállom keetüket!
— Isten bérivé’ járgyon kee !
— Agygyon Isten jó écczakát.!
— Boldog napra fővéradást!
— Hasonlóképen!
— Jó egésségöt, mint közönségüsen !
— Szöröncsés u ta t!
— Köszönöm a jó tartást!
— Nincs m it; szívessé’ ! %
— Ha óra jár kcetök, é’ne keriijjék a házam at!
— Ha úgy fordul, máj’ odatalálunk. Hozza Isten keedet máskor is!
— Halom előbb keetökön a so r!
— Köszöntetünk az otthunvalókat, kicsinytű’ fogva nagyig !
— Köszönöm, máj’ nem felejtem é’ !
(A kocsira fölülve):
— Hát mégéccző : Isten áldgya keetüket!
— Áldgya Isten keedet i s !
Álljon itt még a köszöntőjük is, mit azelőtt bármely alkalomra hasz

nált (nagy részben használ még ma is) öreg-fiatal egyaránt.
— Hála Isten ! hogy mögértünk ujesztendő (vagy Szent-József) nap- 

tyát. Agygya Isten, hogy többeket is érhessünk ; de nem ilyen búval-bánat- 
tal, hanem örvendetes napokkal. Ha az Isten kiszóiét bennünket ez árnyék- 
világbú, agygya meg az örök boldogságot. Bő bort, bő búzát, szerencsés 
esztendőt! Dicsértessék a Jézus Krisztus !

A fiatalok részint könyvekből, részint hozzáértőktől beszereznek 
már másféle köszöntéseket is, — ha ugyan ilyesmit önmagáktól kieszelni 
nem tudnak.

A keresztelő itt nem valami nagy ünnepélyességgel esik meg. Egy héten 
át a komaasszony hord válogatott eledelt a gyerekágyas asszonynak, leg
szebb ruháiban parádézván végig ilyenkor a falun. Később azután — ezt 
viszonozva— megtartják a szülők is a paszitát, a koma-vendégséget; de arra 
a keresztszülőkön s a bába-asszonyon kívül csak keveset hívnak meg.

A fiatalság búcsúkon és vásárokon szokott megismerkedni, hova 
azért mindig kicsípve mennek, akár van ott dolguk, akár nincs. Eddig a 
magyar legények csak arra tekintettek, hogy szép legyen a leány, ha 
aztán nem is kapott kelengyén kívül egyéb örökséget egy választott 
borjúnál, ezt is csak mintegy emlék kedvéért; de most már az érdek az 
irányadó a házasságoknál; az a fő, hogy „nehéz“ (pénzes) legyen a leány.
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A leány-kérést a kérető  (itt így mondják) ifjú nevében többnyire 
a későbbi násznagy (leginkább a keresztatya) szokta teljesíteni egész 
csoport nagy magasztaló képességű asszony személy kíséretében, ilyen
forma bevezetéssel:

— Van minékünk egy páratlan madarunk, kinek elindultunk párját 
keresni; mert akármerre tekintsünk, erdőn, mezőségen, mindenütt csak 
páros madarakat látunk. Galamb a háztetőn, fecske az eresz alján, rigó 
a bokorban, pacsirta a zöld vetés közt: mind-mind csak azt búgja, csi
csergi, fütyüli, dalolja, hogy nincs szebb a páros életnél. Mivel pedig 
ebbe a tisztességes hajlékba szintén egy páratlan madarat láttunk beröp
penni: egész illendőséggel kérjük kegyelmeteket, szíveskedjenek azt nekünk 
közelről megmutatni és ha összevalók és nem találnak egymásban kifo
gást, bennünket jó szóval tartani, hogy félénk madarunk innen el ne 
ijedjen.

Sem igenlő, sem tagadó választ nem szoktak egyszerre adni, hanem 
megvárják, hogy a kérők háromszor tiszteljék meg a házat. Addig csak 
ilyen felelettel tartják őket:

— Tudja Isten ! Nagyon fiatal még a leány, nincs is még mindene 
elkészítve.

Ha a leány hozzá megy a legényhez, akkor ad neki jegykendőt.
Az eljegyzés, gyűrűző  (mint itt nevezik) este szokott megtörténni 

kisebb számú vendégnéppel, de néhol azért vannak elegen mind a két 
fél részéről. Tréfás beszélgetéssel húzzák ki az időt egy darabig, míg a 
menyasszony-jelölt, a kin minden nőrokona talál igazítgatni valót, pipe
réjével a másik szobában elkészül, hogy ők (az ifjú kísérői) messziről jött 
utasok, kik éjszakai szállást kérnének. A leány rokonsága szabadkozik, 
hogy nem mernek minden ismeretlent befogadni, mivel nem tudják : nem-e 
rossz emberek, a kik kaján tervet forralnak. Kérnek azután egy ital bort, 
mert megszomjaztak a nagy útban. A házban levők vizet tesznek eléjök, 
azt állítván, hogy erre felé ilyen bor terem. A jövevények erre elővesznek 
egy üveg bort (mutatóban, mert a költségekhez az ifjú szülei is hozzá
járulnak, ők állítván a bort és pálinkát) és dicsekesznek, hogy akkor 
őnáluk mégis csak jobb terem !

Egyszer aztán föláll a násznagy és elkezd dikcziózni imigyen:
— Ama nagyhitü Abrahám pátriárka, midőn meg akarná házasítani 

az ő kedves fiát Izsákot, előhivá az ő öregebbik szolgáját, Elizert és 
mondá neki: „Ne végy az én fiamnak feleséget a kananeusok közül, 
hanem elmégy az én földemre és onnan veszesz az én fiamnak, Izsáknak 
feleséget.“ A mi becsületes keresztény atyánkfia is, N. N. kívánván és 
akarván látni az ő fiának házasságát, előhivatott minket, barátságos sze
retettel kérvén, hogy állnánk föl az ő fia mellett és vennénk feleséget 
neki azok közül, a kik a Krisztusban atyafiai. Mi is keresztény köteles
ségünknek meg akarván felelni, fölállottunk becsületes keresztény atyánk
fiái mellett és ime az Úrnak gondviseléséből kegyelmetek házához betér
tünk, mivel a mi becsületes ifjúnk elvégezte magában, hogy ha a fülséges

16
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mindenható Istennek akaratja úgy megengedi, tehát a kegyelmetek házá
ban neveltetett virágszálat, hajadon leányukat kívánja eljegyezni magá
nak jövendőbeli házastársul, hogy együtt az Úrnak dicsőségére és az Isten 
országának terjesztésére élnének.

Fölszólítja azután a házbelieket, hogy vezessék be a leányt. Mire 
bevezetnek — tréfából — a leány helyett valami banyát,

— Itt van, ha megelégesznek vele.
A vendégnép azt hajtja, hogy nem ez az ; ők másikért jöttek.
Megint bevezetnek egy csúfnak felöltözött idősebb nőt, ki púposán, 

sántán csoszog be. A vendégek ismét csak így szólnak : van itt még másik 
is, vezessék azt elő.

Harmadszorra bejön az igazi leány. Most rámondják:
— Ez az, a kiért mi jöttünk.
De a liázbeliek fölülkerekednek:
— Csakhogy ezt nem adjuk ám olyan könnyedén oda! A másik 

kettőt akár mindjárt elvihették volna ingyen is, hanem ezért ennyit meg 
ennyit kérünk.

A jöttek az összeget sokalják és alkudoznak egy ideig, végre meg
egyeznek 20—25, sőt 100 frt „asztalpénzben“, ki milyen módú, a mivel 
a vőlegény „lefoglalja“ jövendőbelijét, azonfölül még különféle ruhaneműt 
is igér neki.

Erre aztán ünnepélyes bevezetés után megkérdi a násznagy kölcsö
nösen :

— Szereted-e ezt a becsületes ifjú legényt (leányt) ? Akarsz-e vele 
házasságra lépni ?

Igenlő feleletükre elcseréli gyűrűiket és megáldja őket.
Mire idejutnak, már éjfélre jár az idő; akkor kezdődik csak az 

eszem-iszom. Vacsora végén a menyasszony egy nyoszolyó-asszonynyal 
körüljár és sorba csókolja a vendégeket, a miért mindegyiktől ajándékot 
kap. A mulatság eltart reggelig (zene ilyenkor nem szokott lenni), mikor 
a vőlegény, kalapján mátkájától kapott hosszú, széles pántlikával, meny
asszony, násznagyok, nyoszolyó-asszonyok együtt a paphoz mennek beha
tásra. (A polgári házasságról szóló törvény életbelépése óta, előzőleg a 
jegyzőhöz kell menniök.)

Háromszori kihirdetés után megtartják a lakodalmat. Ezt megelőző
leg egy pár. nappal egy bőbeszédű rokon „vendéghívó“ nagy csobolyó 
borral jár a vendégeket meghívni, mindenkivel megkóstoltatván abból a 
„menyegzős bort.“ Újabban két vőfény szokott vendéghivóba járni dik- 
czióval, bokrétás, pántlikás kalappal, de csobolyó nélkül. A lakodalmat a 
vőlegény szülei tartják ki zenével, nagy dáridóval. Sok-sok vendéget 
összehívnak, marhát vágnak, rengeteg sok kalácsfélét, kőttest sütnek. 
Ezelőtt elfogyott egy-egy lakodalomban 8—10 akó bor i s ; de mióta pénz
ért veszik, kevesebbel is kifutja. Rendesen egy nap, egy éjjel szokott a 
lagzi tartani. Leginkább czigányzenével vígadnak (melyben a főszerepet 
a rikácsoló klarinét viszi); de a járás egy részében fölkapták a.Tolnában
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divatos magyar trombitásokat is. Ezeknél a prímet tárogatószerü éles síp 
viszi, a többi hangszer réztrombita, bombardóval, öreg dobbal. Különösen 
mikor helybeli a menyasszony, mert az utczákon föl-levonulás közben 
azok nagyobb lármát csapnak s így több nézőt kicsődítenek. Künn csak 
megjárja, — hanem benn a szobában is arra tánczolnak I Ott a szűk falak 
közt a roppant nagy zajtól egymás szavát sem értik.

Ha vidéki a menyasszony, ott tartják meg az esküvőt. A vőlegény 
kísérői addig a „szerző-háznál“ tartózkodván, míg a násznép megérkezik 
és a menyasszonyt „kikérik* ugyanoly módon, mint helyben. „Nászba“ 
a vőlegény meghívottjainak fiatalabbja szokott elmenni czifrán felöltözve, 
lobogósan, a lovak fölkendőzve, pántlikázva; a leghátulsó kocsin reszelik 
a czigányok a kísérő nótákat, az egész sereg pedig dalol, kurjongat (a lövöl
dözés ma már tilos) a zsúfolásig megrakott kocsikon; télen csengős szá- 
nakon. A lovas-legény kísérettel már itt fölhagytak.

Ha mind a vőlegény, mind a menyasszony helybeli, akkor hol zengő
rikoltó, hol dörgő-harsogó zeneszóval a vőlegényes háztól a menyasszonyért 
mennek, őt az esküvőre kisérni; előbb azonban „kikérik“ a vőlegényt is, 
vagy a násznagy, vagy a vőfély, a melyik jobban ért hozzá, íg y :

Vigadozó násznép ! csendesség egy perczig,
Mulathatunk aztán, a mennyit csak tetszik.
Iladd vehessek búcsút pár szóval, röviden,
Azoktól, a kikkel összenőtt a szívem.
Kedves atyám s anyám! meg nem köszönhetem,
Milyen jó szülőim voltatok ti nekem.
Mennyi aggódás közt, küzdve és fáradva 
Neveltetek engem ily embernyi nagyra !
Drágább voltam nektek, mint szemetek fénye, —
De ne fogyatkozzék lelketek reménye !
Nem csalódtok bennem, ne búslakodjatok,
Leszek mindhalálig a ti jó fiatok.
Menjünk most eljegyzett mátkám hajlékába,
Onnan pedig együtt az Isten házába.
Várakozik reám szivem másik fele,
Hogy az oltár előtt egyesüljek vele.
Nem tart már sokáig, hogy ide vezetem,
Legyen ti nektek is oly kedves, mint nekem.

A vőlegényt két „sí-lány“ (koszorús leány), a menyasszonyt két 
bokrétás-pántlikás vőfély fogja közre, czifra lobogót tartva kezükben; 
mindegyik vőfélynek a maga sí-lány-párja készíti azt egy nyélre, 10—12 
nagy tarka kendőt is ráaggatván. A menyasszony fehérben, koszorúsán, 
a vőlegény kalapján lelógó piros pántlikával.

Esküvő után megint hazakísérik a menyasszonyt és otthon hagyják 
alkonyat-tájig; a vőlegénynyel pedig visszamennek a lakodalmas házhoz, 
hol mindjárt kezdetét veszi a mulatság. Délután a násznagyok időközön
ként háromszor elmennek a leányos házhoz, a menyasszonyt szüleitől 
kikérni. Harmadszori násznagy-járás után megint zeneszóval, lobogósan, 
úgy, mint esküvéskor, elmegy az egész násznép a menyasszonyért. Ott 
megtörténik a „menyasszony búcsuzása* ilyképen :
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Sírva-sír a lelkem, szememben köny rezeg, 
Midőn hálás szívvel most már búcsút veszek 
Ez áldott hajléktól, a szülői háztól,
Az édes apámtól, az édes anyámtól.
Mikor az erdőben a zengő madárka 
Annyira megnőtt már, hogy elbírja szárnya : 
Kirepül fészkéből s párját föltalálván,
Új fészket alapít zöldelő fa ágán.
A ti házatokból most én is elmegyek,
Hogy hitvesemnek hű hitvestársa legyek.
Az ő hajléka lesz ezentúl otthonom,
Búban és örömben ő vele osztozom.

De azért szerető lányotok maradok, 
Férjem is úgy becsül, mint saját fiatok.

♦

Leány-pajtásaim! ti nyíló virágok, 
Gyönyörködve tekint két szemem rcátok. 
Szép hajadon-korom köztelek telt vigan, 
Egy kertnek rózsái voltunk mindannyian, 
Engem most leszakít, keblére tűz párom, 
Rátok is mihamar hasonló sors várjon: 
Vigyenek mielőbb férjhez titeket is — 
Együtt örvendezzünk menyecske-fejjel is.

Erre aztán megindul a menet, de előbb a vőlegénynek „kapu-pénzt“ 
kell fizetnie, a miért a menyasszony előtt a kaput fölnyitják. Egyik nyo- 
szolyó-asszony egy tyúkot visz kezében, u. n. „puskás-tikot“, mit a leány 
anyjától kap rögtöni hozományul s azt üti-veri, nyaggatja, hogy bele
vegyítse rikácsoló hangját a zene és dal zajába. Helyreérve, a násznagy, 
vagy vőfély „beköszönti“ a menyasszonyt a vőlegény nevében:
Adám apánk fejét búnak eresztette, Ha az Isten megtart, a szerencse kedvez.
Paradicsom-kertben örömét nem lelte. Én is megtaláltam oldalam bordáját,
Mi haszna volt minden virága, gyümölcse, Elhoztam szívemnek nyíló virágszálát,
Ha nem volt ott senki, kivel kedvét töltse. Hogy ide plántálva közöttünk viruljon,
Megsajnálta az Ür, elaltatta nyomban . . . 
Bezzeg más élet lett a paradicsomban: 
Mert mire fölébredt mélységes álmából, 
Szép asszony nőtt addig oldala csontjából. 
Kedves jó szüleim ! itt is más élet lesz,

Mellette a lelkünk örüljön, viduljon. 
Elhoztam közétek szép hitves-társamat, 
Szeressétek úgy, mint tulajdon magamat.
Mi szentül fogadjuk: csak azon igyekszünk, 
Hogy ezentúl ketten még jobban szeressünk.

így
Most pedig hangászok rajta az áldóját! 
Húzzátok Rákóczy hires indulóját.
Ezt nem más nevében, ünnepélyes módon, 
Csak amúgy a magam szakállára mondom. 
Akinek nincs kedve, félreáll a szája,
Szedje magát össze, illegjen bokája,
Szép menyelányt hoztunk, itt fogjuk őt hagyni,

végzi:
Egy kis áldomást csak megérdomlünk vagy mi! 
Tánczoljunk, vigadjunk, világos virradtig.
Úgy ha az nem lenne elég, hát mindaddig, 
Míg csak egy eleven csibe lesz az ólban,
Mig egy csöppentett csöp bor a hordóban.
Ha bánja a gazda, hogy mi itt mulatunk, 
Vigye el a házát, de mi itt maradunk.

Ekkor már estére hajlik az idő és foly a táncz vacsoráig, a mi úgy 
9 óra körül van. A menyasszonyra, mikor nem tánczol, a vőfélyeknek 
kell fölügyelniök; mert ha valaki lecsenheti lábáról a czipőjét, azt nekik 
kell kiváltani egy pár hatosért, a mi szintén a menyasszony pénze lesz. 
Az ételeket a vőfélyek hordják és köszöntik be, minden tálra más-más 
verset mondván. Vacsora alatt a czigányok „tust“ húznak, mi alatt sorra 
jár egy rozmaringgal körülkötött pohárban a „rozmaringos bor“, melyet 
ki-ki kezében tart addig, míg a tus neki szól, azután fölhajtja és tovább 
adja, véges-végig minden vendégnek külön-külön három „verset“ fújnak, 
utána pedig tányéroznak. Vacsora végén, elül a nyoszolyó-asszonynyal, a 
menyasszony, leányok, menyecskék, hosszú menetben sorra járnak mind 
csókolózni; azután pedig a vőfélyek jönnek egy tányérral a menyasszony 
részére a „csók-pénzt“ beszedni. Ennek végeztével kiosztja a násznagy a 
menyasszony által rokonai számára vett kendőket (férfiaknak zsebkendő-
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két). Majd az egyik vőfély kikéri a menyasszonyt és vőlegényt az asztal 
mellől a tánczot megkezdeni, ezt énekelvén:

Muzsika szól hangosan,
Lábam rakja módosán,
Kérem alázatosan;
Kérem násznagy uramat :
Kerítse ki kezünkre
A mi menyasszonyunkat (vagy vőlegényünket).

Ekkor jön az „ajándék-táncz“ ; sorra kitánczolja mindenki a meny- 
asszonynyal az ajándékot, ráterítvén az ajándékul hozott kendőt, szoknyát, 
hogy mindenki lássa. Mikor már nincs több ajándékozó, a vőlegény tán
czol utoljára a menyasszony nyal, folyton kifelé igyekezvén ; az ajtó mellől 
egyszerre kiszökik vele, „kilopja a menyasszonyt“. A nyoszolyók kísére
tében valamely mellékhelyiségbe, vagy a szomszédba mennek s onnét a 
menyasszony már mint menyecske tér vissza: leveszik koszorúját, bekötik 
a fejét piros kendővel, fehér ruhája helyett tarkát adnak rá. Azután min
den czeremónia nélkül foly tovább a táncz, a mulatság reggelig.

Egyéb szokásai közül nevezetes a nagy-mosás. Ilyenkor összesegít 
az egész női rokonság, még a férfiak is segítenek, nagy teknőkben hord
ván a nehéz lugzott ruhát a patakra és onnét haza. Mert a magyar 
parasztnép a vászonruhát télen-nyáron a szabad patak-vizben mossa, szap
pan nélkül, lapát alakú mosófával súlykolván azt a vízbe fektetett mosó
deszkán. A legszigorúbb télben is mezítláb állnak a jéghideg vízben, 
olykor-olykor belemártván lábukat egy edényben ott álló meleg vizbe, — 
mikor néha a jeget vágják ki, hogy vízhez juthassanak. De ilyenkor nem 
hiába szenvednek érte — van is nagy áldomás.

Az áldomás egyébként minden nagyobb munkájuknál, adás-vételük
nél elmaradhatatlan; ott szerepel még a bírói számadásokban is. Ez teszi 
elviselhetővé az elüljáróságnak a község ügyeiben elviselt fáradalmait.

, A kender-nyomás is általán elterjedt szokásuk. A tilolt kendert 
lefektetett deszkákon markonkint sarkukkal tiporják, dörzsölik, hogy az 
puhább legyen és szebb fonalat adjon. Egész őszszel minden este más
más háznál jönnek össze e végből a leányok, tőlük pedig nem maradnak 
cl a legények sem, s hangos nótaszó mellett tart a kenderfinomítás éjfélig, 
áldomással a végén; a leány-talpak azonban ugyancsak el lesznek fino
mítva, mire így az egész falu kenderét végig „nyomják".

Ünnepelésük abból áll, hogy délutánonként szomszédok, rokonok, 
jó barátok kiülnek a kapu elé beszélgetni; a leányok és legények pedig 
összeállnak valahol dalolni. A férfiak közül sokan gyufára kártyáznak, 
mások politizálnak, de vannak, kik már olvasgatnak nem csupán újságot^ 
hanem könyveket is. A pincze-szerre járás már megszűnt; a korcsma
látogatás pedig szünőfélben van magyar köznépünknél.

A kicsiny, de néha nagyobb leányok is a következő régi já tékokat 
szokták énekelve játszani; sőt helyenként a húsvéti ünnepekben. — néha 
egyébkor is — még a menyecskék is. A legények ilyenkor vagy lapdáz- 
nak, vagy a leányokat háborgatják, velük incselkedve;
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1. Arany violaszál! ugorj a Dunába, támaszd meg a hálót az arany
virággal. Fésülködjél meg, mosdózzál meg, törülközzél meg az arany 
kendőben. (Ennél körben forognak összefogózva, egy benn van középen, 
ki a végszavaknál megtörülközik a kötényébe.)

2. Új Erzsébet! Új Erzsébet! mit kerülöd, mit fordulod az én házam
nak táját, az én házamnak táját ?

Azt kerülöm, azt fordulom : szép lányodat kéretem, szép lányodat 
kéretem.

Jaj nincs nékem, jaj nincs nékem szép eladó leányom, szép eladó 
leányom. *

Jaj ne tagadd, jaj ne tűrjed! tegnap láttam Bécsben, piros almát 
árult, vettem is belőle, ettem is belőle, most is van a zsebembe.

Az én lányom oly szép, oly kegyes, ki sem lép az ajtón arany papucs 
nélkül, arany gyűrű nélkül.

Nem bánom én, ha szép, ha nem szép, kezembe kerítem, egyiket- 
másikat, szőke magasabbikat, ez lesz az ! (Itt szintén összefogózva körben 
forognak, egy pedig kívül jár körül. E szónál: ez lesz az! elkap egyet, ki 
ekkor szintén kívül marad, s ez így megy mindaddig, míg csak egy van belül.)

8. Hidas-mester! itthon vagy-e? — Itthon vagyok, vagy jöjjetek. 
— Ereszsz által gyöngyhidadon! — Nem eresztlek, mert leszakad. — Ha 
leszakad, megrakatom. — Mivel tudnád megrakatni? — Arany gyöngy
gyei és gyűrűvel. — Hol vennéd az arany gyűrűt? — Isten adná 
kezembe ! — Bújj, bújj, zöld ág, zöld levelecske, nyitva van a városkapu, 
csak bújjatok ra jta ! (E játéknál hárman összefogózva, mintegy két hid- 
ívet képeznek, a többi pedig átellenben áll föl. Fölváltva éneklik a kér
déseket és feleleteket. Ideértve: Bújj, bújj, zöld ág — az átellenesek 
összefogóznak, hosszú sorban átvonulnak a hid egyik ívén, a másikon 
pedig vissza. Mielőtt a három utolsó keresztül jutna, a hidat formálók 
lecsapják fölemelt kezüket, ezzel elvágják a hátulsó hármat a többitől 
s akkor ezek lesznek a hid, míg a többiek együttesen állnak föl, szem
közt a játékot ismételni.

Tánczmulatságot nem tartanak gyakran, nem elég módosak hozzá 
a legények. Az első táncz mindig a „verbring“, a mi a lassú magyart 
pótolja, — ezt csak a legények lejtik. Mikor a frissét rákezdik, odainti a 
legény a leányt, ez „kifordul“ a legény előtt s aztán összefogózva járják 
a „fordulóst“, egyvégben három-három verset; mert hát három a magyar 
táncz! Kissé pihennek a czigányok, gyantáznak, hangolnak s megint elől 
kezdik a verburgon, úgy csapnak át a fordulósba. A „Ne hagyd magad 
Schlésinger“ helyett itt ilyen versikékkel biztatgatják egymást:

Hopp, szotty, kapaszkodj,
A nyakamba ragaszkodj!

Öregesen, hegyesen,
Járd a tánczot hegyesen!

Hopp szőri szotyóka,
Szivarszivó szopóka.
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Nem ér az a leány egy keserves vadalmát,
Ki a legény előtt össze nem szedi magát.

Az ilyesmi azonban már mindinkább kimegy a divatból; elmésebb
nek (?) tartják ezeknél az úri osztálytól eltanult közberikkantásokat. — 
A tánczot délután, litánia végén szokták megkezdeni (ilyenkor kívül az 
utczán szoktak a zenészek jeladásra három verset húzni, nemkülönben 
befejezésül is, midőn kikísérik a legényeket) s együtt vannak hajnalig, 
olykor reggelig is. Verekedni nem igen szoktak tánczmulatság alkalmával 
sem, csupán a fölött versengenek néha össze, hogy a verbungot húzzák-e 
még tovább a czigányok, vagy már a fordulós következzék. Ilyen okból 
össze-összegabajodnak, de kárt nem igen tesznek egymásban; megelé- 
gesznek azzal, ha mellüket, vagy az asztalt döngetve legénykedhetnek 
egy kicsinyt.

Néhol bevett szokás, hogy a három utolsó farsangi napon : húshagyó
kor éjjel-nappal szünet nélkül vígadnak, közben-közben alig egy-két órát 
ha alszik, a ki már kimerült. Erre az alkalomra kibérelnek egy magán
lakást, közösen vesznek egy hordó bort s a mellett mulatnak „köztársa
ságban“ — mint ők mondják, megkülönböztetésül a korcsmái tánczmulat- 
ságtól. Meg is rőkönyödtek egyszer, mikor a főszolgabíró úrtól kérdezték: 
szabad-e nekik „köztársaságban“ mulatni, mire ezt nyerték feleletül:

— Magyarországnak van koronás királya; itt nem lehet „köztársa
ságban“ még mulatni sem !

Már-már azt hitték, hogy vége lesz a murinak, mikor a főszolgabíró 
úr, ki jót nevetett rajtuk, értésükre adta, hogy akkor igen is szabad, ha 
azt másként kérik, nem ilyen forradalmi szóval.

Farsang idején szokásban van helyenként a hurka-táncz. Oly házakba, 
hol disznótort tartanak, beállítanak hárman-négyen maszkban, álruhában 
s eljárják ott a „hurka-táncz“-ot a „rötyü“ mellett. Ez egy specziális 
hegyháti hangszer. Egy tejes-köcsögöt lekötnek disznóhólyaggal, abba 
pedig egy pálczika van beleerősítve és ha ezt nedves kézzel dörzsölik, 
hangot ad. Persze folyton csak egy hangot, de az ütemre szól s ha mellé 
még énekelnek is, olybá tűnik föl, mintha zene akarna lenni. A gyerme
kek meg az ablak alá mennek nyársat dugni, a nyársra tűzött levélben 
kérvén a gazdát, hogy mi mindent adjon nekik az Ízletes falatokból. 
A nyársat rendesen megrakva szokták kiadni.

Lucza-napkor a gyermekek „kottyozni“ járnak.
Karácsonkor a hetlehemesek szoktak megjelenni, kik a földön végig- 

terülve várják be, míg a velük járó fehér ruhás, papir-süveges angyal 
glóriaszóval és csengetyü-hanggal őket álmukból fölébreszti, hogy azután 
karácsonyi énekeket zengve, hirdessék a kis Jézus születését. Vízkereszt
kor pedig a három királyok. Amazok a betlehemi jászolt, emezek kelet 
csillagát hordozzák magukkal. Ez egy szétnyitható és összevonható faszer- 
kezet, melyben égő gyertya van csillagfény gyanánt; az alkalmi ének 
végén: Szép jel és szép csillag, szép napunk támadt — előre-előre nyújt
ják a csillagot.
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Szokás még a pünkösd-járás is, mely abból áll, hogy 8—10 kisebb 
leány szépen felöltözve koszorúsán házról-házra jár pünkösdi énekeket 
énekelni. Velük van egy iczi-piczi kis leány is, a „czuczorka“ ; ének végén 
ezt magasra fölemelik, mondván: „Ekkora legyen a kcndtek kendere 1“ 
Egy nagy kosarat is hordoznak magukkal; abclekapott tojásból, lisztből, 
húsféléből maguk főznek másnap ebédet, az összegyűlt pénzt pedig eloszt
ják egyenlően.

Temetéseknél főszerepet játszik a búcsúztató. Ez a kántor tehetsé
géhez képest különféle j de az alkalmi strófákat el szokta kérni egyik a 
másiktól s ekként általánosan elterjednek. Nagy divat az asszonyok közt 
a siratás is. Ki minél többet összebeszél halottja temetésén, hogy milyen 
volt, mit tett, mit mondott utolsó óráiban, a hízelgő kifejezésekből egész 
természetrajzot bir elősorolni: arra azt mondják, hogy szépen tud siratni. 
A halottat a Szent-Mihály lován vállukon szokták kivinni; rossz időben, 
vagy messziről pedig kocsin. Temetés után megtartják a halotti tort, 
mely néha bizony nem a legszomorubb hangulat közt ér véget.

Álljon itt egy részlet a hegyháti búcsúztatóból, hajadon leány teme
tésén :
Borulj felhők közé, fényes nap, ne ragyogj: 
Fehér gyöngyvirágok, feketét nyíljatok! 
Zengő kis madarak, ti se daloljatok, 
Némán, hallgatagon, engem gyászoljatok.

Engem gyászoljatok, kit ily fiatalon 
Sötét, mély gyomrába elrejt a sírhalom. 
Másnak az élete öröm és vigalom,
Hozzánk beköltözött a jaj és siralom.

Legszebb, legvirulóbb hajadon koromban 
El kell porladoznom lezárt koporsómban. 
Vidám fiatalság! nem látsz soraidban,
Rút férgek nyüzsögnek majd körül a sírban.

Tizzennyolcz esztendőt éltem e világon. 
Vígan, örvendezve, mint madár az ágon. 
Jaj de múlandó volt az én boldogságom, 
Gyötrő kínra fordult a beteges ágyon.

Fekete ruhában halál volt a kérőm, 
Harangok ércznyelvc szomorú hirdetőm. 
Egek csarnokában kegyelmes Teremtőm 
Szent liárfaszó mellett tartja ki menyegzőm.

Anyám helyett anyám lesz a szűz Mária, 
Vőlegényem az ő szűzen szült szent fia: 
Ki eljegyzett engem malasztja teljével, 
Örök boldogságnak arany-gyürüjévcl.

Zengő arkangyalok lesznek a vőfények, 
Koszorús sír-lányok az üdvözölt szüzek; 
Az Úrban boldogult, megdicsőült lelkek 
Lesznek a meghívott menyegzős vendégek.

Kedves édesatyám! nagy a te bánatod, 
Kitörnek künyeid, bármint tartóztatod ; 
Könyek záporával zokogva siratod 
Koporsóban fekvő egyetlen magzatod.

Gyötrő kínjaimtól most megmenekedtem, Borúlj koporsómra, kedves édesanyám! 
Nem is úgy haltam meg,hanem férjhez mentem. Hiába neveltél, fölnevelő dajkám, — 
Olyan kimondhatlan nagy szerencsét tettem, Nem lesz gyámolítód öreg napjaidra, 
Milyen nem várt volna soha ez életben. Minden bizodalmád velem száll a sírba.

Köszönöm tinektek, kik itt jelen vagytok, 
Hogy temetésemre ide fáradtatok.
Most pedig szóljanak szépen a harangok, 
A Jézus nevében velem induljatok!
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A Hegyháton dívó babonák.

A ráolvasás. Ez még ártatlan valami, mert csupán imádságot mon
danak a beteg fölött.

A szemviz. Sokan annak tulajdonítják erős lázukat, hogy „szem 
ártott“ nekik s ez ellen orvosságul a „szem-vizet“ tartják jónak. Ez is 
imádsággal jár, azonkívül három darab parazsat vetnek egy pohár vízbe 
s megkenik azzal a beteg egyes testrészeit, sőt háromszor meg is itatják 
belőle, rámondván, hogy most elvették a verő-szem ártó erejét, meggyó
gyul a beteg.

Az öntés. Ezt különféle betegségek ellen szokták cselekedni. Olvasz
tott viaszkot megfelelő imádság kíséretében hideg vízbe öntenek, a hirte
len megszilárdult viaszk alakzatot formál s ráfogják aztán, hogy im e: 
itt látszik, ki verte meg szemmel, vagy mitől ijedt meg a beteg. Virágot 
ábrázol, tehát föl fog gyógyulni, koporsót, ha belehal.

A nyom-fölszedés. Kinek tolvaj emelte el valamijét, azt nyeri taná
csúi : egyebet se tegyen, csak szedje föl a tolvaj lábnyomát és azt egy 
kendőben akassza föl a füstre. Megtudja csakhamar, ki volt a tolvaj, 
mert az elkezd mindjárt veszni, fogyni, sorvadni, s ha csak a kárvallott 
meg nem könyörül rajta és nyomát a füstről le nem veszi, okvetlen bele
hal. Megtörtént nálunk, hogy a tolvaj neszét vevén, milyen magas kitün
tetés érte lába nyomát, betört a házba is, hogy azt a kéményből lecsenje 
és így mgmentse életét. Másik elment a kárvallott gazdához, bevallotta, 
hogy ő követte el a tolvajságot, kérte, hogy irgalmazzon neki botlásá
ért s ígérte, hogy mindent kétszeresen megtérít, csak ne döntse erővel 
a sírba.

Felhő ellen való harangozás. Szentül azt hiszik, hogy a veszedel
mes felhőket harangozással el lehet a határtól riasztani, s jaj lenne a 
harangozónak, ha olyankor érné a határt a jégverés, mikor a harango
zást elmulasztotta ! Agyonvernék menten, abban a szent meggyőződésben, 
hogy a harangozó gondatlansága miatt történt a kár. Különösen a talált 
harangot tartják hasznosnak e zivatar ellen. Mocsoládon is van egy ilyen, 
melyet a régi falu helyén egy kútban találtak, s onnét került a mostani 
templomba. Eszeágában sincs itt senkinek gabonáját biztosítani. Biztosra 
veszik, hogy ide a jég nem jöhet, mert ha egyszer a kis harangot meg
húzzák, a veszedelmes felhők nyomban szakadoznak és elvonulnak a 
határ közeléből.

Új tűz. Disznóhullás, vagy marhaveszély esetén a hegyháti falvak
ban a bírák kidoboltatják, hogy addig senki otthon tüzet rakni ne mer
jen, míg á faluvégén meg nem gyújtják az „új tüzet,“ hogy a disznó-fal- 
kát, vagy marha-csordát azon keresztül hajtva, szüntessék meg a bajt. Az 
„új tűznél“ nem szabad gyufát használni, hanem korhadt fadarabok össze- 
dörzsölése folytán állítják azt elő, úgy, mint a barlanglakó ősemberek 
szokták.
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Sárkány, tüzes-ember. Nem egy öreg ember megesküszik rá, hogy 
ő látott már * sárkányt“ a két látó szemével. S ha a fiatalabbak ellen
vetik : mért nem látnak hát ők is ? Az rá a felelet, hogy most már hihe
tetlen a nép, s büntetésből nem láthatja meg a csoda-jeleket. — Még 
többen rettentek már halálra a lidércz-fénytől, az izzó mocsár-légtől, ama 
hitben, hogy az „tüzes-ember,“ ki őket üldözi s ha beéri: veszve vannak 
menthetlenül.

Hisznek a boszorkányok létezésében is, kik az embert megrontják, 
a tehén hasznát elveszik; azt nem is említve, hogy seprűn lovagolnak a 
szent Gellért-hegyére, lévén az csak privát-sport, a mivel másban nem 
ejtenek kárt. Ujjal mutogatnak némely helységben az ilyen „boszorká
nyokra“, irtózik tőlük mindenki; de a mellett kedvükben is járnak, hatal
muktól való félelmükben. Szegény banyák ! Maguk se tudják: hogy jutot
tak ilyen kellemetlen hírnévhez, keseregnek is fölötte sokat, de ellene 
mit se tehetnek, úgy se tudnák a falut meggyőzni mende-mondájuk 
hiábavalóságáról. Azt hirlelik róluk, hogy alakot bírnak változtatni: hol 
fekete kotlós-tyúk, hol görhes macska képében járnak körül, az embere
ket és állatokat megnyomorítani. Azt is tartják, hogy ha a Lucza-naptól 
karácsonyig készült lueza-széken ülve hallgatják végig az éjféli misét, 
megismerik a templomban levők közt a boszorkányokat. A kire ilyenkor 
ráfogják a boszorkány-nevet, arról le nem mossa aztán a felhőszakadás sem !

Bíznak a kuruzslók  tudományában, betegjeiket első sorban ezekhez 
viszik; orvoshoz csak akkor mennek, mikor a javasasszonyok kezelése 
alatt annyira rosszabbult a beteg állapota, hogy már az orvos sem képes 
segíteni. Nemkülönben a kártyavetést is csalhatatlannak vélik.

A kísértetekben, hazajáró szellemekben szintén hisznek akárhányan.
A főidben rejlő kincsekről azt állítják, hogy azok időnként föllobban

nak, különösen karácsony és Szent-István éjszakáján. De nem mindenki 
férhet hozzá, egyrészt mert csak olyan ember emelheti föl, a kit semmi 
bűn nem terhel; másrészt az ezredik sem állaná ki azt a sok félelmes 
jelenséget, melynek ki lenne téve, mielőtt a kincshez juthatna. El kellene 
tűrnie láthatatlan kezek ütlegelését, mindenféle szörnyűséges állat táma
dását, a megnyílt földből kilövelő kénköves tűz fojtó szagát, égetését.

Az is elterjedt hit a Hegyháton, hogy minden csodatételre képes 
szellemek akkorka alakban, hogy egy skatulyába téve a mellényzsebben 
is megférnek: állnak az ember szolgálatába, vagy inkább az ember azok- 
éba; mert, hogy azok az embert segítsék és minden jóban részesítsék, 
el kell magát adni a gonosznak.

Máré-vár regéje.

Egregy a la tt: Máré-várban, Máré vitéz lakott, a közeli Miklós-várban 
— Szent-Lászlón innen — pedig Miklós vitéz. Miklós vitéz nőtelen legény 
volt, Máré vitéz ellenben nős, boldog férje egy gyönyörű, szép, fiatal 
asszonynak.
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Háborúba keveredett a király. Összegyüjté seregeit, mindenfelől tódul
tak a bajnokok zászlaja alá. Máré vitéz is búcsút vett szép ifjú nejétől, 
sietett, hogy ne legyen utolsó. Akkoriban nem volt szokás, hogy a 
magyar nő harczba szálló férjét siratgassa. Máré vitéz szép hitvese nem 
birt magán erőt venni: két csillagszeméből kicsordult a könyzápor, mikor 
a búcsucsók elcsattant. Nézte-nézte könyes szemmel a vár ablakából; 
még akkor is ott állott meredten, mikor az erdőség már elrejtette délczeg 
alakját. Nagyon szerethette urát 1

Miklós vitéz azonban húzta-halasztotta a menetelt. A várát kell 
erősíttetnie, hogy ellentállhasson, ha erre talál az ellenség tévedni. És 
folyt a nagy munka, száz meg száz jobbágy-kéz dolgozott rajta folyton. 
Ha egy bástya elkészült, másik hármat kezdett újból rakatni. Közben- 
közben el-eljárogatott vigasztalni a búsongó szép szalmaözvegyet. Eleinte 
csak ritkán, később gyakrabban, utoljára már minpennapos lett Máré- 
várban.

A szép asszonynak kezdetben terhére volt látogatása, lassanként 
megszokta, végre pedig óhajtotta és szívrepesve várta az idő t: mikor jön ? 
Nagyon-nagyon érthetett a vigasztaláshoz; mert alig telt bele félesztendő, 
a szép asszony sápadt arczán kinyíltak már ismét a rózsák, vidám mosoly 
szivárvány lőtt ajkán, víg dalától visszhangzott az erdő.

Elmúlt egy esztendő, elmúlt kettő, a vár-erősítés teljesen elkészült, 
de Miklós vitéz csak nem készült csatába, noha az még javában állott. 
H ej! mert hajdanában sokáig tartott ám a háború, nem úgy, mint mos
tanság. Ki csupasz ajakkal távozott, övig érő szakálla nőtt, mire meg
érkezett ; szénfekete hajú, java férfiak galamb-őszen, aggastyánként tértek 
onnan vissza, kivált ha az ellenség fogságába jutottak.

A harmadik esztendőben aztán csoda történt Máré-várban. Eső esett 
felhő nélkül? Rózsa virult tavasz nélkül? Madár repült szárnya nélkül? 
Még annál is furcsább ! Azaz, hogy mégis szárnyatlan madár röppent föl 
Máré-várra, csakhogy az a madár — gólya volt. Gyermeke született annak 
az asszonynak, kinek a férje már háromszor kilencz hónapnál is régeb
ben távol volt. Egy gyönyörűséges kis leány.

Ettől a csodától a rettenthetlen bátorságú Miklós vitéz is úgy meg
rémült, hogy mindjárt nyergeltetett és meg sem állt a király táboráig. 
Ott azután helyrehozta, a mit akkoráig elmulasztott. Kitöltötte az ellen
ségen a gólya ellen támadt boszúját. Keresve-kereste a jóltevő halált, 
mely megszabadítsa a mardosó önvádtól, hogy legjobb barátja családi 
szentélyét így meggyalázhatta. Mindig ott járt elül, a hol legnagyobb volt 
a veszedelem; de a halál nem bántotta, inkább segítette. Kaszájával meg
fente a kardja élét, hova az lecsapott, ott rakásra hullott az ellenség. 
A halál jégkarja helyett a dicsőség sugárkoszorúja várt rá. Magasztalták, 
kitüntették. De az nem oszlatta, inkább csak tetézte nagy keserűségét.

Tizenhét esztendeig tartott a háboiú. A vége győzelem volt, a hogy 
akkor a magyar a csatát befejezni szokta. Máré vitéz keble annál jobban 
dagadt a boldog viszontlátás édes reményétől, a Miklós vitézé pedig annál
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inkább szorult a bűntudat mázsás súlya alatt, minél közelebb jutottak 
minden nappal ősi otthonukhoz. Hogyan néz ő majd barátja szeme közé, 
ha egyszer a valóság kiderül! Eddig elhallgatta; úgyis elég korán tudja 
meg azt, akármily későn is.

A fordulónál elváltak, mind a két vitéz saját vára felé fordult csa
patával. Máré vitéz még a sereg indulása előtt előre szalasztott egy hír
nököt, hogy siessen haza lóhalálában, feleségének az örömhírt megvinni. 
Pénzzel is ellátta: ha megszakad lova a hajtásban, vehessen másikat, ha 
mindjárt hármat is. Mert akkoriban még nem volt sem posta, sem telegráf!

A mint közeledett várához, megfuvatta a kürtöket. De a várból nem 
jött rá felelet. Síri csönd mindenütt. Máré vitéz megdöbbent.

Ekkor előlépett az erdő sűrűjéből egyik volt cselédje.
— Uram, drága uram ! Készülj a legrosszabbra, mi egy bízva boldog 

hitvest, egy csatákban megedzett daliát csak érhet.
— Meghalt talán V! — Üvölti képéből kikelten.
— Oh bár inkább halva lenne! — Sóhajtja a cseléd. Es elmond 

mindent híven, a mi vitéz ura távollétében történt. Hogy a kis leány már 
hajadonná serdült, hogy úrnője, mihelyt hírét vette férje jövetelének, 
elbocsátotta cselédeit m ind: ne tegyék ki magukat a veszedelemnek . . . 
O nem akar férjével szembe kerülni . . . Inkább a vár romjai temessék e l .. .  
Csak az öreg Ambrust, ki az úrnőnek már nagyapját is szolgálta, neki 
pedig dajkálója, kísérője, mindene volt, ki tán meghalt volna nélküle: 
csupán azt nem tudta eltávolítani; az ott maradt vele, elszántan életre- 
halálra . . .

Mint a hím oroszlán, melyet tüzes vassal ingerelnek fékevesztett 
dühre, futott, rohant, száguldott a várúr a várkapu felé. Megdöngette buzo
gányával, csak úgy rengett, nyikorgott sarkaiban a roppant vaskapú. 
Bekiáltott iszonyatos hangon, hogy nem ott benn, hanem még a szomszéd 
várban is meghallották.

— Nyissátok fö l! — De hasztalan dörömbölt, kiabált, hogy a vadak 
szétfutottak az erdőből, bizony ki lett rekesztve a saját várából.

— Veszszetek itt átkozottul! — zúgta be újra menydörgős hangján.
Ezzel megeresztő ágaskodó lovát, oldalába vágta a sarkantyút és

el vágtatott, mint a garabancziás-ülte viharfelhő.
Hetek múltak, Máré-vár környékén minden csendes maradt. Egy

szerre csak ott termett megint Máré vitéz erős, nagy sereggel. A szem
közti hegy tetején, a Dodi mezőn állíttatta föl a nehéz ostrom-ágyukat. 
Elkezdte a várat lövöldöztetni, a tulajdon várát. Mintha ég-föld össze 
készülne szakadni, olyan irtóztatóan bömbölt a sok ágyú éjjel-nappal 
folyvást. És dőlt egyik torony, egyik bástya a másik után. A várbeliek 
nem kértek kegyelmet. Mikor már nem látszott semmi ép maradvány a 
kőhalmaz közül, elvezette seregét Miklós vára ellen. Lerombolta azt is. 
Miklós tudván, hogy sorsát megérdemli, egy lövéssel sem felelt. Elbocsátá 
szintén megannyi cselédjét, egyedül várta be, míg sírhalmává tornyosúl 
a falak kőtengere.



Mind a két vár fölött az enyészet lej
tett diadalmi tánczot.

Maga Máré vitéz pedig eltűnt a vidék
ről. Várta a háború kívánt alkalmát, hogy 
drágán adhassa el olcsó életét. Nem vára
tott sokáig magára abban az időben. Követ
kező évben újból kitört másik ellenséggel. 
Máré vitéz vágya beteljesült: ott esett el 
a csata mezején.

A rom-várban sírját lelte a bűnbe tévedt 
asszony. Rengeteg kincs közepette ott ve
szett el étlen-szomjan a vár pinczéjében; 
átkozva önmagát, átkozva csábítóját, ki őt 
ilyen rettenetes végzetbe sodorta. Elátkozta 
saját vérét, ártatlan leányát is kegyetlen 
átokkal: hogy mindaddig ott kelljen a vár 
kincseit őriznie különféle szörny alakban s 
a napvilágot csak minden tiz esztendőben 
egyszer lássa, pünkösd hajnalán, de akkor 
se mehessen messzebb a vártól egy puska- 
lövésnyinél: míg abból a magból, mely a vár 
előtt álló bükkfán terem, uj fa kel, az nagyra 

feJnő, bal ágából bölcsőt csinálnak s a kit abban először ringatnak, annak 
anetedik unokája meg nem szabadítja. Ha pedig annak sem sikerülne, akkor 
újból kezdődjék az átok és terhelje mindaddig, s az Isten szabad ege alá 
minden századik karácsony éjszakáján mehessen ki egy órára saját képé
ben : míg a vár mögött akkor álló cserfa makkjából megint uj fa kel, az 
nagyra felnő, jobb ágából csinálnak bölcsőt s a kit abban először ringat
nak, annak a hetvenhetedik unokája nem váltja őt meg.

Szegény leányon mindjárt megfogant az átok. Rebesgetni kezdték 
aztán időnként, hogy pünkösd hajnalán egy szépséges szép leányt láttak 
az arra járók a vár közelében. Holló-haja sarkáig ért, tündöklő két szeme 
kékebb volt a nyári tiszta égboltnál, fölséges termete előtt hódolattal 
hajolt volna meg a királyné maga is. De hiába szóltak hozzá, nem felelt 
senkinek.
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Idők ideje után új vadász került az egregyi erdőbe. A most élő öre
gek, kik akkor gyermekek voltak, még emlékeznek rá. Piros pünkösd 
napján, harmatos hajnalban — mikor szokott körútját az erdőben meg
tette — ott találja ez is a szépséges szép leányt a vár alatti forráskútnál. 
Épen fésiilködött, bontogatta hollóhaját arany fésűvel.

A vadász, ki egy huzamban tizennyolcz esztendeig szolgálta a csá
szárt, a franczia háborúban is részt vett, jártában-keltében hét nyelvet 
megtanult. A szive is helyén volt mindig. Hétszer szólította meg hétféle 
nyelven. De a leány egyikre sem felelt, míg a haját be nem fonta. Ekkor 
megszólalt magyarul:

— Régóta vártalak már. Jösz te velem, én boldoggá teszlek! A vár 
pinczéjében tizenkét roppant kádban annyi kincs rejlik, hogy ha az a sok 
nép, ki ezen a Viz-völgyön él Egregytől Bonyhádig és még ezeknek az 
unokái is harmadíziglen mind kanállal ennék, még sem fogyna el. És 
hogy szavának hitelt adjon, elvezette a pincze ajtajához, mely mások előtt 
láthatatlan. Ott elővett egy fényes ezüstkulcsot, kinyitotta vele az ajtót 
és unszolta a vadászt, hogy tekintsen oda be. Ott állott a tizenkét óriási 
kád, színig tele kincsesei, aranynyal. Mély volt a pincze, hosszan is szol
gált be a vár alá ; de azért oly világosság volt benne, akár csak oda künn 
déli időben. Tündöklött a karbunkulus, ragyogott a gyémánt a kádak 
tetején; az árasztott nappali fényt a pinczeboltozatban.

A vadásznak szeme-szája elállt a nagy bámulástól. Be kellett a sze
mét hunynia, hogy a nagy fényesség el ne kápráztassa.

— Ez mind a tied lesz, ha engem megváltasz. Ráadásul feleséged 
leszek, úgy, a milyen most vagyok.

A vadász, ha elkábult a kincs láttára, még jobban elszédült ettől az 
ígérettől.

— És mit tegyek, hogy megválthassalak, szépséges szép kisasszony ?
— Háromszor fogsz engem megcsókolni.
A vadász már a bajuszát pödörgette.
— Érts meg jól! Én majd elváltozom. De te ne félj, akármit látsz 

is, csak közelíts hozzá bátran és csókold meg. Mert mindig én leszek, 
akármilyen förtelmes lesz is az alakom.

Ezzel eltűnt a vár pinczéjében. Nem sok idő múlva dörömbölés hal
latszott, kinyílt az ajtó és kitört azon egy iszonyatos nagy fekete bika. 
Szemei vérben forogtak, orrlyukain kékes láng lövelt ki és rohant egye
nest a vadász felé. De a vadász nem rettent meg, oda lépett bátran és 
megcsókolta a dühödt állatot. Erre a fenevad, mint a ködpára, eltűnt.

Kis vártatra újból megnyílt az ajtó, egy borzasztó nagy mérges 
kigyó csuszamlott ki rajta. Ember-derék vastagságú, hosszabb, mint két 
egymás végébe fektetett nyomó-rud. Úgy sziszegett, hogy a vadász begom
bolta mellén a dolmányát; azt gondolta, hogy a lombhullató őszi szél 
fu j; megborzongott bele, pedig a nyári nap ragyogott az égen. Rettentő 
két fulánkja, mint egy tüzes, kétágú vasvilla meredezett felé. Iszonyú 
méregíogai szikráztak, a mint összecsikorgatta. Hideg verejték gyöngyözött
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a vadász arczárói, de azért erőt vett félelmén, azt is megcsókolta. Eltűnt 
a kígyó is.

Újra kinyílt az ajtó. Egy rettenetes nagy varangyos béka jött ki 
most öles ugrásokkal. Akkora volt, mint egy hat alcós hordó, ocsmány 
testén ezüstforint nagyságú nyílások voltak, melyekből ujjnyi vastagon 
folyt ki mindenfelől az undorító zöldes genyedtség. Eöltátotta utálatos 
száját, képes lett volna egy embert elnyelni. A vadász, ki nem ijedt meg 
a maga árnyékától, sem állattól, sem embertől, teljes életében egyedül a 
békától irtózott. A legkisebb leveli békától is, hát még ilyen undok 
szörnyetegtől. Ránézett, fölháborodott, hányát vágta magát, azon helyt 
kitörte a nehéz nyavalya. Még esztendők múlva is el-elszorította, ha 
eszébe jutott a borzadalmas varangy.

Megcsókolta a bikát, meg a kígyót, hanem a varangyot nem bírta 
megcsókolni. Mire magához tért, megőszült az iszonyattól, nem volt már 
varangy sem, az ajtó sem látszott, pusztán a föld méhéből hallatszott ki 
szívrepesztő jajgatás, vérfagyasztó átok; hogyha már kettőt megcsókolt, 
miért nem bírta megcsókolni a harmadikat is, hogy az átok alól fölsza
badította volna.

Hívta most a vadász, térdein esengve, rimánkodva kérte : tegye újból 
próbára, jöjjön ki még egyszer, bezzeg megcsókolja most nem egyszer, 
háromszor is egy végben a varangyok varangyát.

De az elátkozott várkisasszony szivet hasogató szomorú hangon 
elmondta neki az átok történetét. Ő volt az, kinek a hetedik nagyapját 
ringatták először abban a bölcsőben, mely a magról kelt bükkfa bal ágá
ból készült. 0  nem válthatta m eg; most még súlyosabb az átok: száz 
esztendeig még ki sem mozdulhat a kárhozatos pinczéből, akkor is csak 
dermesztő hideg éjjel egy röpke órára. Azután várhat megint száz eszten
deig, meg újra százig, időtlen időkig, míg megszületik és eljöhet ismét 
az a hetvenhetedbe unoka, ki megszabadíthatja.

Elhalt a jajszó is, vége lett mindennek. A vadász bújábán majd 
olopedt; de hiába állt őrt éjjel-nappal; nem vett észre többé semmi jelen
séget. A mérhetetlen kincs-őzön pedig ott hever még századokig hozzá
féri! etetlcnül.

Hegyháti népdalok.

Jaj! de sűrű az almási rezula.
Abban vagyon Rigaez János elbújva. 
Rigacz János! keresnek a zsandárok. 
Ha kimozdulsz, az lesz a te halálod.

Rigacz János megérezte halálát, 
Erdőszélén összeverte bokáját.
Úgy sétált be az almási csárdába, 
Belevágott a mestergerendába.

1 .

Rigacz János az almási csárdában 
Csárdásáéval mulatozott javában. 
Vacsorára töltött csibéi parancsolt, 
Amellé meg czitromos bort hozatott.

Hej ! azalatt, míg odabenn mulatott, 
Eláll Iák a zsandárok az ablakot.
Mellbe lőtte az a kutya Happ zsan'dár, 
Rigacz János elhanyatiolta magát.

/
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Kivirágzott már a sásdi temető, 
Rigacz János nyugszik benne legelői. 
A négy sarkán dufla rózsa nyíladoz, 
A közepén Rigacz János hervadoz.

Mecsekhátnak Mocsolád a kis-kertje, 
Virágokkal van az tele ültetve.
Hiresek a benne nyíló virágok,
Mocsoládi szőke, barna leányok.

A két szemük ragyogóbb mint a csillag, 
Kivált mikor a legényre kacsintgat,
Két orczájok, mint a rózsa úgy nyílik — 
Rájok az a szép viselet úgy illik.

Ha én egyszer házasodni akarok,
Jó éjszakát vizvölgymenti leányok!
Ha utánam meghasad is szivetek, 
Feleségül nekem még se kelletek.

2.

Van jó lovam, felülök a nyeregbe, 
Mocsoládra tánczoltatva megyek be. 
Feleséget ott keresek magamnak. 
Mecsekháton legszebb lányok ott vannak.

Egy szép lány van Egerszegen, több sincsen, 
Mocsoládra jönne az is szivesen.
Azt hiszi, ha itt lehetne menyecske,
Élve jutna a tündöklő mennyekbe.

Mocsoládi legényeknek párja nincs,
Jól tudja azt Ferencz Jóska maga is.
Ott terem a legderekabb katona,
Meddig csak elragyog a szent korona.

Mocsoládi magas tornyon egy gólya,
Le-le tekint, h ej! de le nem száll róla; 
Csak azt mondja: messze földet összejárt, 
De még ennél szebb falura nem talált.

Édes tejet adtam én a madárnak,
Mondd meg kis lány ! azt az édes anyádnak: 
Ha magának akar téged tartani,
Ne ereszszen szivem szomorítani.

Leesett a piros almám a sárba,
Ki fölveszi, nem lessz annak hiába.
Ki megszomorította a szivemet,
Soh’se lássa a csillagos kék eget!

3.

Esik eső, sár van az udvaromba’,
Most látszik meg lopott lónak a nyoma. 
Gyere rózsám! te takard el a nyomát, 
Úgyis terád költöttem el az árát.

Mocsoládon végig menni nem merek,
Mert azt mondják: kurta szoknyát viselek. 
Kurta szoknyát, magas sarkú czipellőt, 
Mocsoládon nem találok szeretőt.

Ablakomban három cserép muskátli, 
Barna legény le akarja bujtani.
Gyönge ága nem akar lehajlani,
Ne félj rózsám! nem akarlak elhagyni.

Általmentem a dombói nagy hidon,
Zöld pántlika lobog a kalapomon. 
Szomorúan fujdogálja azt a szél,
Édes anyám ! katonának neveltél.

Sej gyün a péntek, sej gyün a péntek.
Sej gyün a péntek, gyün a szombat, vasárnap. 
Sej söpörjetek, sej söpörjetek,
Sej söpörjetek mocsoládi leányok. 
Söpörjétek el az utczát tisztára,
Sej gyün a rózsám, sej gyün a rózsám,
Sej gyün a rózsám, csikorgós a csizmája.

4.

Ne sírj, ne sírj, ne légy értem szomorú, 
Nem töri föl a vállamat a borjú.
Huszár vagyok, édes anyám! nem baka, 
Mert a bakkancs nem ilük a lábamra.

Sej mecsekháti, sej mecsekháti,
Sej mecsekháti válogatós legények!
Sej leányt nézni, sej leányt nézni,
Sej leányt nézni Mocsoládra jöjjetek. 
Találtok itt elég szépet csinosát;
Sej milyen tetszik: sej kicsinyt, nagyot, 
Sej szőkét, barnát, halaványat, pirosat.



BARANYA NÉPEI. löd

6.
Csipkés Kata bele néz a tükörbe, 
Kérdi anyját: jól vagyok-e kiföstve ?

Elindulhatsz akár alá, akár föl, 
Mocsoládi legényt nem találod föl.

Jól vagy lányom, mert nem látszik a szeplő, Tiz szél gatya apró ránezra leszedve,

A hegyháti németség — épen mivel a hány ház, jóformán annyi 
tájról verődött együvé — tűrhetően beszél németül. Ez pedig már nagy 
szó; hiszen tudvalevő, hogy a német köznép — némely helyütt valóságos 
kannibál módjára — milyen kegyetlenül szokott elbánni Götlie nyelvével. 
Egymást is alig értik gyakran a különböző vidékbeliek, — hogy értené 
őket más emberfia ! Például Tevel vidékén ez a meghívás : „Klopt zéscht 
Krischt! Sprechá kená má nitt, solát au zuinus kummá ám Zeistig“ — 
ennyit akar tenn i: „Gelobt sei Jesus K ristus! Einen Spruch können wir 
nicht, ihr sollt auch zu uns kommen am Dienstag.“

Hegyháti németeinket azonban megérti az intelligens ember, még 
ha maguk között beszélnek is; mert mindegyik más-más tájról származ
ván, addig ostorozták, gúnyolták egymásnak hibás szólásmódját, míg 
leszoktak legalább a szarvas hibákról. Az apróbb hibák közül mindazáltal 
megtartottak még annyit, hogy azt bajos dolog lenne mind-mind előso
rolni ; mivel a hány beszélő ajak csak van, az mind hivatottnak érzi 
magát arra, hogy a kiejtésben a nyelvtani szabályok pórázán egyet-egyet 
rántson. Leggyakoribb eset, hogy a kemény és lágy mássalhangzókat, 
továbbá az o—u, e—i hangokat egymással fölcserélik : Peter helyett Peder, 
Konrád h. Kunrát, Baum h. Paum, Brot h. Prod, grosz h. kroz, wo h. wu, 
bejyár h. pegyár hallható minduntalan. Ezt p l.: „M utter! kommt her, 
gibt mir mein Gewand, ich will in die Kirche geh’n “ — így mondják: 
„Moter! kummt hér, kept mer mein Kvand, ich will in die Kerich keh’n.“ 
Az s-et is sch-nek szokták mondani, különösen t előtt: „Wu warscht? 
Wu kescht h in?“ (De azért nem nyomorítják el annyira, mint a tevel- 
vidékiek, kik ezt így ejtik k i : Wi káschtáná ?)

• Egyébiránt magyarokkal vegyes tájon lakván, nyelvük tarkázva van 
magyar szavakkal. Ha kérdik: „Wo warst denn, Hanes ?“ Erre így felel 
a mágocsi telivér ném et: „In városház, udató und hatmendeséki
tij hon i’ getzalt.“ Azzal pedig így dicsekszik el, hogy milyen nagy dári- 
dót csaptak: „Mer war’n mit’m Hans-Jergl in’s Preszhaus, hom’er a 
Babrigasch kocht und truf bar Lider Schiller getrunge’, hald kút kemu- 
latt. Der Teixl soll immer puzsulnil“

A csárdában Le leszel a legelső. Az illik a mocsoládi legényre.
Elindulhatsz akár alá, akár föl, 
Mocsoládi leányt nem találod föl.
Selyem szoknyán három soros pántlika. 
Az illik a mocsoládi lányokra.

Németek
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így beszélnek, a kik nem tudnak magyarul; a kik pedig tudnak, 
azok gyakran egymás közt is íg y : „Gyere ide szomszéd, ich méclit’ tir 
was sage’. Elmész-e hunap a vásárra ? Mein Schimm’l ist krank, nem 
tudok befogni, — du kentst mich mitnehme’.“

Ha imádkozni nem is tud magyarul, káromkodásra már Árpád nyel
vén fakad a fiatalabbja. Az ilyen dörgedelmet: „Hotz, Kreitz, Kissel, 
Donnerwetter, sapperlott noehamol I“ — már az öregeknek hagyja.

Állatjainak a német is magyar nevet ad. A lova ép úgy Büszke, 
Tündér, az ökre épúgy Szilaj, Bimbó, a tehene ép úgy Csákó, Czifra, mint 
a magyaré. Magyarul is szólítja azokat: „Ne ide, ne ! gyühű I hahó !“ Az 
ökrét is magyarul dirigálja : „Csáli! hajsz!“ Hanem a ló kormányzása még 
közösügyes módon történik. Hol azt mondja: tiiled! hozzád! hol azt 
mondja: hot! h á r ! Csupán a kutyájához szól kizárólag németül; dehogy 
is n e ! mikor ezzel a tős-gyökeres szittya-magyar is németül diskurál.

A magyar embert, ha még oly fiatal is hozzá képest, bácsinak hívja 
és kendezi; holott egymás közt fukarkodni szokott a tiszteletadással. Sok
szor még a tanult embert is kendnek (ihr) szólítja, ön (sie) helyett; 
arról pedig sehogy sem akar leszokni, hogy a ki vele együtt játszadozott 
gyermek korában, azzal ne maradjon folyton per-tu, akármennyit tanult, 
akármilyen állásra jutott is később. Németországnak alig van vidéke, 
melynek a hegyháti járás németjei közt képviselője ne volna; a legtöbben 
mégis Würtembergből, Badenből, Elszász-Lotliavingiából származnak. 
A kik csak úgy családonként szállingóztak ide, azok maguk sem tudnak 
eredetükről. Mivel oly igen kevertek, nincs is semmi különleges jellegük. 
Nem oly tagbaszakadt termetes svábok, mint a pécsvárad- és mohács- 
vidékiek ; de azért csenevésznek nem mondhatók. Katona-anyagul azonban 
határozottan mögötte állnak a magyarnak. Deli szálas férfi-alak még 
tán inkább akad köztük; de szép nő már nagyobb ritkaság. A kivan is, 
hamar elvirul.

Régi viseletűket jobban megtartották, mint a magyarok; az evan
gélikusok különösen. Ott még látható sárga-gombos, világos-kék mándli 
(az öregjeiknél galléros kék köpönyeg), hosszúszárú harisnya, csatos 
czipő, térdig érő fehér bugyogó, a mi helyenként már hosszabb ugyan, 
de egyforma szűk mindenütt. A katholikusok közül a járás szélén lakók, 
főként a mágocsiak maradtak legállhatatosabbak a régi viselethez. Beljebb 
már sötétes olcsóbb szövet-ruhát, hol csizmát, hol pantalót, „ezugos“ czipőt 
viselnek ünnepenként, kalapot is, de mégis legtöbb még a sapka (Peltz- 
kap); máskor csak papucsban, kapezában (Patschker), klumpában járnak, 
a mit már tőlük a magyarok is átvettek. *

Az öregek még borotvált képüek, a fiatalja azonban, sőt a közép
korúak is már mind bajuszt eresztenek. Nagy küzdelmükbe került, míg 
ezt elérhették. Asszonyaik sehogy sem akarták eleinte az idegen jószágot 
ajkukon megtűrni. Megtörtént, hogy katona-emberek a nagy-gyakorlatról 
bajuszszal tértek haza. Mit tettek erre az asszonyok ? Míg férjeik éjjel az 
igazak álmát aludtál; — álmodozván talán tisza-ujlaki bajuszpedrőről —
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nekiestek égő gyufával, lepörkölték kíméletlenül. De nem csupán a nők, 
az idősebb férfiak is ellenük szegültek a kuruez-szőrszálaknak. Egyik 
evangélikus lelkész szintén fölhagyott a borotválkozással, meghagyta baju
szát, szakállát. Szúrta ez a hívek szemét szörnyen, pedig nem is volt 
valami hegyes, csak amolyan ó-tcstamentombéli divat szerint való. Súg
tak, búgtak, zúgolódtak, morogtak, gyűléseket tartottak ellene. A falu 
elejéből, elüljáróságából, presbitériumból deputáczió alakult s egy szép 
napon beállítottak a lelkészhez, előterjesztvén interpellácziójukat a bajusz 
és szakáll tárgyában. Tiltakoztak ellene a falu nevében; bizonyságul 
rámutattak a falon függő képre, hogy maga Luther Márton is bajusz és 
szakáll nélkül alapította az evangélium vallását; végül pedig komolyan 
fölszólították a lelkészt, hogy az ős germán kegyeletbe ütköző szőrmét 
ihletett ajkairól záros határidő alatt (t. i. a következő vasárnapig) távo
lítsa el, különben nem mennek istentiszteletre. A lelkész már majdnem 
botot ragadott, de mégis fölülkerekedett benne az emberen a pap és szép 
szóval igyekezett őket észretéríteni, miszerént nekik, mint buzgó híveknek 
kötelességük, hogy a lelkész által hirdetett evangélium tanítása szerint 
jámborul éljenek, — de semmi közük az ő bajuszához, szakállához. Mit 
tehettek volna ezután okosabbat, mint hogy minél többen kövessék a 
lelkész példáját. Azóta megszűnt az ellenszenv a bajusz iránt.

A német nők valóságos kincses-bányái a kékfestőknek, majdnem 
egész ruházatukat azok állítják k i ; csakis a leányok és fiatal asszonyok 
viselnek ünnepnap másnemű kelméket is, szigorúan kiválasztván az oly 
színeket, a melyek kevésbé élénkek, rikítók. A magyarokkal vegyes köz
ségekben már kezd viseletűk alább hagyni puritánságából, de mégsem 
azonos a magyar nőkével. Fejükre nagy, hátul hosszan lecsüngő kendőt 
kötnek, mely alatt az evangélikus nők egy csapott czukorsüveg-alaku 
keményített fejkötő-félét helyeznek fejükre, hogy az a kendőt tornyosán 
föntartsa. Ezt a sajátságos fejdíszt a magyarok „butyká“-nak nevezik.

A bajuszok száma tehát örvendetesen gyarapszik. Sokan ebből talán 
azt következtetik, hogy ezek az egyre-másra növekedő bajuszok mind 
megannyi meredező dárda-hegyek, melyek a kész magyarság mellett tün
tetnek s annak gátolói ellen állnak öldelőre és hogy a hegyháti német
ség olyan érett gyümölcs, mely magától fog mihamar a nemzet ölébe 
hullani ? Fölöttébb csalódnak, kik hazafiúi lelkűket e hitben ringatják. 
Nehéz munka vár ránk, nagy még a küzdelem, sok viz elfoly addig a 
Dunán, míg ennyire jutunk, míg a valóságban is annyit annektálunk, 
mint az orruk alatt.

A német ugyan a legalkalmazkodóbb népfaj ott, a hol érdekét dédel
getik ; de talán még az oláh sem ragaszkodik szívósakban nemzetiségéhez, 
mint a németség. Megtanulja ugyan a nyelvünket ott, a hol alkalma van 
rá; de azért egy lépéssel sem látszik hozzánk közelebb állani. Sőt a 
magyarok közt kisebbségben lakók, irtóznak néha legjobban mindentől, 
a mi magyar. A tiszta német falvak népe legalább óhajt tudni magyarul, 
cserébe adja fiait magyar helyekre; míg ezek közül nagyon sokan leráz-
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nák tán magukról azt is, a mi önkéntelen rájuk ragadt, minden áldoza
tot meghoznának, hogy nyelvüket érvényesíthessek. Megtörtént, hogy egy 
úri ember lakoma alkalmával meghívta a vegyes községbeli elöljáróságot is; 
a németek azonban nem jelentek meg, azt vetvén okul, hogy úri társa
ságban mindig csak magyarul beszélnek ! Pedig ők is csak olyan jól tud
nak magyarul, mint németül.

Vagy talán ez a végső küzdelem jele, mint mikor a gyertya utoljára 
föllobban? A kétségbeesés vergődése ez a kolomposoknál, kik már attól 
félnek, hogy ivadékaikat nem tarthatják meg németnek — mivel sejtik, 
tudják, látják, hogy nem maradhatnak tovább a régiben, hogy okvetlen 
változás fog beállani, a régi állapot máris bomladozik, mi pedig folyton 
előbbre haladunk, terjed a magyar nyelv és szellem nem csupán a ren
dezettebb iskolák útján, hanem egyébként is, szinte önmagától; a magyar 
géniusz úgyszólván a levegőben szállong. Tiszta német falvakban, hol 
ezelőtt évtizedekkel pénzért sem lehetett volna hallani egy árva magyar 
szót, azt sem tudni: kitől, azt sem tudni: hogyan, mi módon tanulták; 
elég az hozzá, hogy az újabb nemzedék közül már nagyon sokan' értik, 
beszélik nyelvünket. Pedig nem is olyan régen; egyes községek tanítói 
még maguk sem tudtak, vagy legalább jól nem tudtak magyarul. Hátha 
majd mindenütt a képzett, lelkes fiatal tanítók látnak hozzá fiatalos hév
vel, hogy érvényt szerezzenek Jókai szent igéjének: „Magyarországot 
még egyszer meghódítani a magyar nemzetnek a magyar nyelvvel!“

Egyébként az egybeolvadás útján való csökönyösségnek nagy rész
ben a tájékozatlanság, a tudatlanság az oka, a mit a szélesebb látókörű 
értelmi fejlettség idővel legyőzhet. E végből kívánatos minden egyes 
községben olvasókör fölállítása, a hol az értelmesebb elem, hivatásából 
kifolyólag, főként a tanító gyakrabban köztük lévén, az iskolában közlött 
ismereteket a felnőtt nemzedék közt is folyton bővítve, tágítva, megszilár
dítva, belátásukat helyes irányba terelje.

Ezek a jámborok balga tévhitükben úgy várják vissza még egyszer 
a német világot, mint a zsidók a Messiást. Azt hiszik, hogy mivel már 
volt egyszer Bach-korszak, a velünk közösügyes osztrák-német olyan ret
tenetes nagy hatalom lehet, melyhez képest a muszka csak holmi félma
rokra való néptörzsecske, s mely világ-nemzet a magyart csak irgalom
ból hagyja meg ebben az országban és tűri nagy kegyesen, hogy barbár 
nyelvét hivatalos nyelvként használhassa. A tudat, hogy a dinasztia ném et; 
de leginkább a hadsereg ezopfos németsége még növeli rögeszméjüket.

Még hagyján, ha csupán magát féltené és oltalmazná a beolvadás
tól, de a német nem elégszik meg a puszta védelemmel, hanem terjesz
kedni akar a magyar rovására. Terjeszkedni nem kulturális úton, nem 
az elmékben, szivekben, hanem a határakban; nem az ajkakat kívánja 
magának megnyerni, hanem a magyarság földjét, vagyonát. Terjeszke 
dett is eddig a Hegyháton nagynál nagyobb arányban. Most már épül a 
magyarság részéről az ellenálló gát, ezután már majd csak szándéknak 
marad meg ez a jó szándéka; de a szándék még mindig meg van benne.
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Reá inkább alkalmazható az a közmondás : „Adj a tótnak szállást, kiver 
a házból“, mint a szegény tótra. Ha mcgfészkelte magát egy község
ben, addig igenis keresi kedvét a magyarnak, míg kisebbségben v an ; 
ámde furfangosabb módon, alattomban mindent elkövet, hogy a meglevő 
állapot az ő javára másként alakuljon. Mihelyt azonban egyenlő erejűnek 
érzi vele magát, akkor nem is rejtegeti többé azt a törekvést, hogy a 
magyart a községből végkép kipusztítsa.

Régebben az volt mindig első és legfőbb czélja, hogy jó darab 
szellőt szerezhessen. A hol aztán akadt olyan eladósodott boriszák, kit 
alkalmas médiumnak vélt arra, hogy tőle a telket megszerezze, azzal igye
kezett barátságot kötni. Magasztalta úton-útíclen, legyezte hiúságát még 
hibájában is, hogy „a Pista bácsi csak a derék ember, egy liter bort egy 
hajtókára kiiszik.“ El-elhívta a pinezéjéhez is, jól tartotta étellel, itallal. 
Mikor aztán neszét vette, hogy már lig-lóg őkelmo, beinvitálta újólag; 
hanem akkor négy-öt szövetséges is volt jelen, kik közt el volt csinálva, 
hogy hol egyik, hol másik emlegesse a „Kikellinni“-t. Az áldozat ver
senyt ivott valamennyivel. Elázván a sárga földig, megrohanják jótaná
csokkal. Hogy ők jót akarnak a Pista bácsinak, azt javasolnák neki, hogy 
adja cl az egyik negyed telkét, mert hát, nem jó portéka az az adóság, 
egy tálból eszik a gazdával. Fizesse ki az árával tartozását s ha tisztá
ban marad a másik fertály, sokkal jobban boldogul, mint így. Az érde
mes házigazda mindjárt ajánlkozik is, hogy ő hajlandó azt megvenni, ha 
áráért megkapja. Másé nem kellene ugyan neki félárért se, de hát a 
Pista bácsi jó ember, szeretne rajta segíteni, csak szabjon neki illendő 
árat. Pista bácsi rózsás jókedvében kimond egy összeget, a mely ugyan 
ott a telkek rendes ára, hanem annak hallatára egyik jobbra fordul, a 
másik meg balra, kifejezést adni álmélkodásának. Elkezdi az egyik innen 
czirógatni, a másik meg onnan, hogy az mégis csak sok, hanem adja 
oda ennyiért, meg ennyiért. A kapatos ember mindenre rááll. Adnak is 
neki tüstént akkora foglalót, hogy elmenjen a kedve azt megduplázni. 
Másnap aztán kijózanult állapotban önmaga csodálkozik rajta legjobban, 
hogy lehetett olyan oktondi, miért engedte magát rászedni azoktól, kik 
közül egyet-egyet az asztal alá ivott volna a nélkül, hogy neki csak a 
szeme is csillogna. De hát azok négyen-öten tervszorüleg ittak egy ellen, 
így esett el magyar kézről már nem egy telek.

A német összetart, mint a tenger vizcseppjei. Oly helyen, hol ők 
vannak többségben, a világért sem választanának magyar bírót, egy-egy 
esküdtet is csupán kegyelemből, mégis félve a kisebbség elkeseredésétől. De 
a hol (azelőtt t. i., míg ilyenek többen találkoztak) jó ivó-kompániát tudtak 
a magyarok között, azokat együttesen mind megválasztották : hadd mázolja
nak, korhelykedjék csak cl a vagyonukat, hogy azután ők kaparí thassák meg.

Az ilyen magyaroknak hízelegtek, szinleg a legjobb viszonyban állot
tak velük; maguk között persze kinevették s fölkapták azt a mondást, 
mely bizony csak olyanforma értelemben igaz, mint a bagolyról és veréb
ről szóló közmondás: „Die dummen Ungarn.“



BARANYA NÉPEI. 265

Ilyenekkel jobban összeel egyediek; de a hol az észretért magyarság 
megfordult a sarkán és nem hajlandó tovább is a régi módon gazdál
kodni, ott már több a súrlódás, ott inkább különválnak, — szinte lerí 
róluk a meglepetés és bosszúság kifejezése: hogy mernek nekik ellentállani!

Csupán a legifjabb nemzedék kezd egymással megint jobban barát
kozni — már-már meggyőződvén az „uj magyarok“ nagyobb életrevaló
ságáról — s ez már a tiszteletnek némi nyilvánulása irántuk, hogy no, 
még sem vagytok olyan gyarlók, mint gondoltuk.

Az összeházasodásig azonban még nem igen vitték. Ebben gátolja 
őket egyrészt a németnek (legalább czideig) képzelt fölénye, másrészt a 
magyarnak faji büszkesége, melynél fogva egymást mindkettő kölcsönösen 
lenézi. E tekintetben legeiül áll a Viz-völgy, hol az összeházasodás már 
nem újság többé.

Vallásra nézve a németek több mint kétharmad részben római katho- 
likusok, a kisebbség pedig ágostai evangélikus. Mindkét felekezet eléggé 
megtartja saját vallását. Nem annyira buzgók, mint a magyarok; de nem 
is oly hitetlenek, mint némely vidék elbizakodott németjei. Templomba 
eljárnak, de már nem tekintik a pap minden szavát szentirásnak, mint a 
magyarok; de nem is követik úgy intését, tanácsát. Az evangélikusok 
talán még inkább. Tanítójában a magyarnál a hang a legfőbb kellék; a 
németnél ellenben már régebben is az volt a fő, hogy jól tanítson; azért 
is állottak eddig előrébb kulturális téren. Mind a kettőt pontosabban 
fizetik, de nem részesítik oly nagy tiszteletben, mint a magyarok.

A németség egymás között szelíd, békés, egyetértő, egymást kisegítő. 
A törvények iránt engedelmesek, rendes adózók, a fölsőbbségnek, a bíró
ságnak nem sok dolgot adnak. Czivakodás, kivált verekedés nagy ritka
ság köztük; tolvaj, gyilkos, öngyilkos meg épen fehér holló.

Verekedésre csak akkor vetemednek, ha magyarokkal kerülnek össze 
és magukat többségben érzik; ilyenkor néha házsártosak is. Azonban ha 
látják, hogy emberükre akadtak, akkor meglapulva fürkészik, hogy merre 
nyílik rés.

Korcsmába eljár a hegyháti német tekézni, kártyázni, még pedig 
pénzre, de nem oly hazardul, mint Német-Boly vidékén szokás; csak egy 
pár hatos erejéig és módjával söröz. Néhol azonban olyan ez a „mód“, 
hogy a néző holmi külföldi „Burschenschaft“ gyülhelyén képzelné magát. 
Újabban jobban megy a korcsma-üzlet német, mint magyar helyeken, 
holott ezelőtt megfordítva volt.

Pinczéiket többen egy csoportba szokták epiteni és össze-összejártak 
iszogatni a gazdák. Másra nem bízták a pinczekulcsot, haza csak szükecs- 
kén vittek, hogy több jusson eladásra; de maguktól nem sajnálták s 
bizony sokszor egymást támogatva értek csak haza, kivált mikor ezt a 
bordalt fújták :

„Unser Anna-Mari koclil a Milichsupp’n,
Wie die Milichsupp’n halt i s t ;
Ja der muss a’ gut’n Mag’n hab’n,
Der die Milichsupp’n gern isst.“
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Ennél a nótánál az a szokás, hogy ha a „Vorsänger“ bárhol elhagyja, 
ki még egy hangot kiejt, az tartozik büntetésül egy pohár bort kiinni: 
így aztán fölszaporocltak a poharak. Most már a pinezézés megszűnt.

A nemi élvekkel nagyon korán megismerkedik mindkét nemű fiatal
ság s ennek következtében, meg talán azért is, mert a pihenést nem ismerő 
túlfeszített munka elemészti őket, nincs is bennük olyan szívós életerő, 
mint eddigelé a magyarokban. Az 50 éves ember már azt mondja magá
ról: „Ich bin schon ein alter Mann.“ A 70-ik esztendőt csak egyesek 
érik m eg; sőt van olyan német helység, hol alig van, ki a 60-ik évet 
meghaladta volna.

Leányaik a szemérmet nem tartják olyan portékának, a mit huzamos 
ideig meg kellene őrizni. A szülőknek is nagyobb gondjuk van a czime- 
res jószágra, mint gyermekeikre. Azok ott künn csatangolnak éjfélen is 
túl, mi alatt a munkában elcsigázott szülők az igazak álmát aluszszák. 
Ilyen bő alkalom mellett nem is csoda, ha gyakoribb náluk a törvényte
len gyermek. Ám azért még sem kell hinni, mintha a német leányok az 
erkölcsi romlottság lejtőjén oly alant állnának, hogy érzéki szerelmük 
virágát boldog-boldogtalan előtt csak úgy könnyedén kitárnák. N em ! 
Mindegyiknek meg van a maga Franzl-ja, vagy Heinrich-je, másra aztán 
nem tekintget. Igaz, hogy ő rá sem igen tekintgetnek mások; a német 
nők közel sincsenek annyi csábításnak kitéve, mint a magyarok.

Hanem a mint bekötötték fejét, férjhez ment a német leány: akkor 
a leggaládabb rágalom se foghat reá semmi olyat, mi az erkölcsiségbe 
ütköznék. Akkor kizárólag a munkának s a gyermek-nevelésnek él. Mert 
a német nagyon szapora faj s a ki van is köztük egy-két csinosabb virág
szál, nagyon hamar clfonnyad, megkomolyodik, sőt megöregszik. A néme
tek közt tulajdonképen nincsenek is „menyecskék“, leányból egyszerre 
„asszonnyá“ lesznek ; mert az új házasoknál — a közmondásként — előbb 
meg lesz a gyermek, mint az új ruha. Az első után aztán jön csakhamar 
a többi, hosszabb pauza nélkül. Férjes asszonyok közt — annyi gond 
mellett — a németeknél jóformán hire sincs a kicsapongásnak.

• A családi élet tehát nagyon szoros, benső, — bár nem szerelem az 
alapja, hanem az anyagi érdek: ez náluk a fő. Sok gyermeke közül a 
német csak az idősebbik fiút házasítja meg; a többi vagy mesterségre, vagy 
máshova megy szerencsét próbálni, a ki aztán a többit a vagyonból kifizeti. 
Azért a házasságkötésnél mindig az a kizárólagos szempont, hogy mentői 
több hozománya legyen a jövendőbelinek.

Megtörtént, hogy egy német házban intelligens ember is jelen volt, 
mikor a gazda a pinczéből haza tért. Otthon azután előadta, miszerint ők 
a szőllőszomszéddal kicsinálták, hogy gyermekeiket összeházasítják. Meg
egyeztek a hozomány fölött is. Odafordul a leányhoz:

— Also Kredl! Du werscht den Heinrich heirek 
A leány egész egykedvüleg vette az életbevágó hirt, mintha csak 

arról lett volna szó, hogy kukoriczát menjen-e kapálni, vagy krumplit. 
Az úriember közbeszólt:
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— Hát F e tte r! Olyan csekély dolog maguknál az a házasság, a mit 
csak úgy poharazás mellett lehet elintézni ? Meg sem kérdik előbb a fiata
lokat ? Hátha nem is szeretik egymást ?

A német ember fitymáló kézmozdulattal vág közbe:
— Liebe ? Ah tes k’hért nur ti Herre’le it; mér huné’ ká Zeit zu so 

a Tummheit! (Szerelem ? Az csak uraknak való, mi nem érünk rá az 
ilyen ostobaságra.)

Életmódja a németnek ugyanolyan, mint a magyarnak; csakhogy a 
német valamivel tán mégis jobban él, több disznót öl s azt jobban beosztja, 
úgy, hogy egész éven át jut abból valamicske. Pénzt azonban élelemre 
ez sem ad ki többet. A baromfit és a tehén hasznát szintén pénzzé teszi; 
legfölebb a túróból készít maga részére úgynevezett: kvarglit. Pogácsa 
alakú szárított keserű-túrót.

Foglalkozása is ugyanaz : a legnagyobb rész földmíves. Az iparosok 
is jobbadán németek, de az csak egy néhány van minden községben. 
Csupán Vaszaron űzik nagyban a fazekas-ipart, ott csaknem fél falu 
fazekasokból áll, a kik iparczikkeikkel messze vidéket elárasztanak. Házi 
iparhoz a német földmívesek sem értenek. A legszegényebb osztály kezdi 
csak magát ráadni helyenként a selyem-tenyésztésre. Télen át legfö
lebb a jószágot vakargatják napjában többször, mikor az erdőre nem 
mehetnek, vagy szecskát vágnak; mert jószáguk rendesen több, mint a 
mennyi rétjök van s mesterséges takarmánynyal tartják azokat nagy 
gondozás mellett kiváló jó karban. Úgy lovaik, mint szarvasmarháik 
gyakran igen szépek s drága pénzen adják el azokat. 400—500 frtos pár 
ló, vagy 200 frtos tehén mindennapi dolog németjeinknél. A szép lovak
kal egyesek Székes-Fehérvárra járnak vásárra. A szép borjas teheneket 
pedig majd az egész Hegyháton a mekényesi tehén-kereskedő veszi össze 
jó áron és szállítja Budapestre, hol kifejés után mészárszékre kerülnek. 
Újabban szép tarka tinókat nevelnek nagyban, melyekért ugyancsak szép 
pénz üti markukat.

Épületeik többnyire szépek, olykor valóságos urilakok. A legtöbbnek 
berendezése mégis olyan, mint a magyaroké : közbül konyha, jobbról-balról 
cgy-egy szoba nyílik. Padlózott szobát, csinosabb berendezést többet 
találni még náluk, mint a magyaroknál. Lakóházuk úgy, mint terjedelmes 
melléképületeik, majd mind cseréppel födvék.

Asszonyaik — kivált az evangélikusok — rendkívül szorgalmasak. Ha 
kocsin, ha gyalog kapával vállukon, mennek a munkára; kezük még akkor 
is a kötésen jár, hogy az idő se veszszen kárba, míg a mezőre kiérnek.

A németség egyáltalán megtestesült példányképe a szorgalomnak és 
takarékosságnak. Már kora gyermekségtől fogva egész életük nem egyéb, 
mint jólétre való törekvés minden költészet, minden derültebb mozzanat 
nélkül, legridegebb önzéssel párosulva.

Különös népszokások a Hegyhát németjei közt nem igen vannak. Egyik 
elterjedt szokásuk az, hogy ünnep-esténként, kevésbé szorgos munkaidő
ben hétköznap-este is, a leányok, olykor legényekkel vegyest, összefogódz-
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kodnak egész utcza szélességében és fél éjszakán keresztül dalolva föl és 
alá járnak. Nem sok dalt tudnak, azok is mind régiek. (Népköltészetük 
egyáltalán nincs.) Már a nagyanyjuk is azokkal rótta az utezát, de a mit 
tudnak, az szépen összliangzóan megy. A magyar dalok közül sok elter
jedt köztük, a hol alkalmuk volt megtanulni; éneklik is azokat derüre- 
borura, akár értik, akár nem. Kevert községekben pedig versenyt dalolják 
mind a magyar fiatalsággal.

Másik főbb szokásuk a tánczmulatság. Ilyenkor reggelig együtt van 
mindkét nembeli fiatalság egész szabadjára. Szivük csak a trombiták 
hangjára buzdul föl; de lábuk a vonós hangszerek ütemére jár. Minden 
német banda ugyanis kétféle hangszert használ: utczára trombitát, szo
bában hegedűt és annak rokonait. Trombitával jelzik este oda künn a 
„bál“ kezdetét és reggel annak végét; belül csupán a hallgató darabokat 
fújják, táncz mellé úgy húzzák többnyire kottából. Fő-fő tánczuk a „Drei
schritt“, de járják a lengyelkét, tipegőt, sőt a csárdást is, nem csupán a 
vegyes falvak lakói, hanem a tiszta német helységbeliek is.

A hurka-táncz náluk is szokásban van s inkább a magyarok vehet
ték át tőlük, mint megfordítva.

A betlohemesek karácsonkor szintén járnak a németeknél is, még 
pedig tetszetősebb módon, mint a magyaroknál. Értvén a katholikus 
németeket. Egész kis színdarabot adnak elő fehér ruhás leányok, kik 
közül egy-kettő ideális pásztornak van öltözve, nyolcz-tiz pedig angyalként 
szerepel s legkivált többszólamú, összevágó éneküket kellemes hallgatni.

Aprószentek napján a német gyermekek is elmennek korbácsolni, 
ilyen szavakkal: „Frisch und G’sund, das Neu’jahr kum m t!“

A keresztelés csupán az evangélikusoknál jár lakomával, a hol több 
komát is hívnak; az eljegyzés azonban egész csendben megy végbe.

A lakodalmat a menyasszony szülei tartják ki. Vendéghivókul a 
vőfényeket küldik, a kik verses dikeziójukat elmondva, krétával virá
got pingálnak az ajtóra minden meghívott háznál. A németeknél együtt 
van már vőlegény és menyasszony, mikor a templomba indulnak, s egy
befoglalva mondják el a vőfények a szokásos kikérő-verset mind a kettő 
részéről. Esküvőre és vissza trombitaszóval kísérik a násznépet. A koszo
rús menyasszonyt két pántlikás vőfény; a vőlegényt két nyoszolyó-leány 
fogja közre. A mulatság mindjárt esküvő után egész mivoltában kezde
tét veszi, nem úgy mint a magyaroknál, hol a java csak estefelé jön. 
Első mindjárt a meny asszony-táncz: a menyasszonynyal egyszer ki-ki 
körültánezol s pénzt vet a zenészek részére oda helyezett tányérba. Este 
vacsora fölött trombitán fújnak néhány darabot, utána ismét tányéroznak 
a zenészek. Vacsora után következik az ajándék-táncz : a menyasszony- 
nyal „kitánczolja“ mindenki a neki hozott ajándékot; a mi nem csu
pán ruhanemüekből áll, mint a magyaroknál, hanem egyebekből is, 
minek a háztartásban hasznát veheti. Több szertartás nincs aztán a 
német lakodalmakon. A menyasszony koszorúját mindvégig fején 
hagyja. A mulatság tovább tart, mint a magyaroknál; mert már előtte
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való este megkezdik s utána következő nap is folytatják, míg csak min
den tisztára el nem fogy, a mit a lakodalomra készítettek. Evő-eszközt 
minden vendég maga szokott a lakodalomra vinni s azt megtakarítani, 
nehogy a sok kölcsönkért holmi elkeveredjék. — Közlünk itt még egy 
eredeti „Hochzeitsgruss“-t, a mit az evangélikusoknál Szoktak a vőfények 
mondani, mielőtt az esküvőre mennének :

Nun höret zu, und schweiget still,
Was ich Euch jetzt denn sagen w ill:
Vor etlichen Wochen,
Da haben sich zwei einander die Ehe versprochen.
Hochzeit werden sie machen bald,
Da wird sich freu’n jung und alt.

Itt elővezetnek a menyasszony helyett egy banyát.
Was soll ich mit diesem alten Viclfrass machen?
Da wird mich der Bräutigam brav auslachen.
Sie hat keinen Zahn in ihrem Maul,
Kann aber fressen, wie ein Gaul.

Most meg egy fiatal gyermek-leányt vezetnek ki.
Was soll ich mit dieser jungen machen ?
Da wird mich der Bräutigam wieder auslachen.
Sie ist noch jung an Jahren,
Sie hat noch wenig erfahren.
Sie möcht nur immer müssig geh’n,
Beständig vor dem Spiegel steh’n.

Ekkor jön ki az igazi menyasszony.
Dies mag wohl die Rechte sein,
Die schauet ja ganz trotzig drein,
Denn ihre Augen steh’n zum Wein’.
Und wenn es zusammen läuten thut,
Dann winkt der Meister mit dem Hut.
Der Hochzeitsvater mit seine Gäste,
Freuet sich heut’ auf’s allerbeste.

Temetések alkalmával fiataloknál néha zene is van, természetesen 
gyászdarabokkal; nemkülönben nagy ünnepeken zenés miséket is szoktak 
tartani a katholikus templomokban. Az evangélikusok temetésein pedig 
szónoklatot is mondanak.

Babonáik körülbelül ugyanazok, mint a magyaroké; talán egygyel- 
kettővel mégis kevesebb terjedt el köztük.
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áta alatt érinti a Duna Baranya földjét s Duna-Szekcsőnél, 
illetve Baarnál elhagyva a Mecsek-hegység ellapuló nyúl
ványait, leszámítva a baranyavári hegyeket, hol a kis- 
kőszegi leányvár orma mellett halad el, mindenütt lapályos, 
füves, erdős térségen megy át. Vörösmarttól Kopácsig 

Frigyes főherczeg bellyei uradalma által, közel két milliónyi költséggel 
épített, hatalmas Albrecht-töltést mossa s a Dráva torkolatánál hagyja el 
Baranyát. Iránya kanyargós, hajózásra kiválóan alkalmas; zátonyokkal, 
szakadásokkal nem zavarja a közlekedést. Lapályos rétek, fűzesek, közben 
a töltés által védett százados tölgyesek, őserdők váltakoznak partjain. 
Kopács alatt szétterül s alkotja a viziszárnyasairól és halbőségéről híres 
kopácsi tavat.

A hatalmas folyam az ős-időkben Mohácstól Eszékig két irányban 
halad t; egyik ága Kölked, Izsép, Darázs irányában, hol a baranyavári 
hegyláncz kis-kőszegi végén a főágtól elválva, Darázs, Bodolya, Kisfalud, 
Baán, Monostor községek mai helyén elterülve, rohant a Dráva felé; a 
másik, a nagyobb ág, Kis-Kőszeg, Vörösmart, Csúza, Herczeg-Szőliős, 
Laskó, Darócz községek mellett folyt. Ez utóbbi iránynak nyomai ma 
is láthatók.

A Duna most is két ágra szakad Bátánál s a nagy kiterjedésű 
Margit-szigetet s alább a Kalandos- és Sziga-szigeteket képezi, melyek
nek televény földje dúsan terem s nádasaiban a vízi-szárnyasok ezrei 
tanyáznak.

A part mentén messze kinyúló rengeteg erdőségek és mértföldekre 
terülő nádasok fekszenek. A Duna a gát nélküli tágas térségeken, melye
ket magas vízállás alkalmával árjával el szokott borítani, számtalan s 
jó részben névtelen apróbb ágakra szakad. Sűrű, gazdag erdőségek lepik
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be mindenütt a partot s a dús növényzetű szigeteket. Tömött, bokros 
parti szegély védi a szem elől a folyam-menti berkes ligeteket, a mely 
messze-mesze elzárja a láthatárt.

A tájék sajátságos egyhangúsága mellett mégis támadnak itt-ott 
igen érdekes és változatos képek. Fűzek, fehér, rezgő és fekete nyárfa, 
szilfa, meg tölgy, az előbbiek sokkal nagyobb mennyiségben, az utóbbiak 
pedig a legtöbb helyen csak elszórva képezik az árnyas lombozatú erdő
séget. A sűrű, csaknem kizárólag fűzből álló parti szegélyből ugyan e 
fajú vénebb fák emelkednek ki. A síkságban sok helyen mélyen be- 
benyuló erdő belsejében óriási fehér és fekete nyárfák hatalmas koronái 
emelkednek a többi erdőség fölé s közben-közben görcsös vén tölgyek 
meresztik égnek száraz sudaraikat. Egyetlen pillantással láthatni itt a 
fa-életnek minden fokát, a sarjadzó fűzfa hajtástól kezdve a korhadó 
faóriásokig; az éledő, izmosodó, kiszáradt sudaru, villámsujtóttá s félig 
elszenesedett, földön heverő korhadt fákat. Köztük néhol álló, vagy folyó 
v íz  csillámlik meg s föléjük borul az ég derült boltozata. A titkos homály
ból ki-kiszól a repdeső rigók füttye, tarka pintyek hangos verése, harká
lyok kopácsolása s a magasban keringő sasok, sólymok vijjogása, hollók, 
varjak károgása s egy-egy megrémült gém sikoltozása.

A tisztások és vágások rést nyitnak a rengeteg erdőségbe s bepil
lantást engednek a partokon túl terjedő tájakra. A nyílt vizeken, ártere
ken a letört gályák, a legvastagabbtól a leggyengébb ágacskáig, melyeket 
viharok alkalmával a szél összevert, úszó szigeteket alkotnak. Hasonló 
szigetkék képződnek a letört nádból, sásból s a vizigesztenye úszó indá
jából, messze libegő takarót borítva a nyílt vizekre, tavakra. A kiemel
kedő iszaplerakodások dörömböket s ezeken a fűz- és nyárfajok magvai 
alkalmas talajra találva, hatalmas sűrűséget képeznek. A törpe fűzek, 
össze-vissza a fiatal és vén pagonyok, a nádasok belsejében sötét foltok
ként válnak ki.

A vén Duna partjához közelebb és távolabb fekvő falvak ki-kibuk- 
kanva a terebélyes és lombsátoros fák közül, festői képet nyújtanak. Maga 
Mohács a Dunáról tekintve elragadó látványt nyújt s Kis-Kőszeg a bara- 
nyavári hegyláncz Dunába szakadó meredek ormával, Leányvárának rom
jaival és dunai ligeteivel valóban fölséges.

A baranyavári hegy sor két részre osztja a mi duna-vidékünket s az 
alsó rész nagy kiterjedésű tavaival, füzeseivel és nádasaival érdekesebb 
a felsőnél. Lent Kopács alatt van a nagy kiterjedésű Hulló, mely ős vadon 
tájával nemcsak a természetbúvár figyelmét köti le, de a laikusra is varázs
erővel hat. A Hulló, a mint a nép nevezi, tulajdonképen nagy ártér, a 
melyet többé-kevésbé minden részében egész éven át álló, vagy csekély 
mértékben mozgó viz borít. A Hullót keleten a Duna, délen a Dráva, 
nyugaton nyílt, erdőtlen szárazföld s északon a nagy berkek határolják. 
A víztükör terjedelme rendkívül nagy; nyugatnak alig látja az ember a 
szélét. Belsejében részint nyilt tükrök, részint embermagasságon túl érő
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sűrű n'áderdők vannak; a viz mindenütt olyan mély, hogy gázolva nem 
lehet benne járni.

Keleti széléről átláthatja az ember az egész Hüllőt. A széles víz
tükör, magas gabona-vetéshez hasonló náderdeivel, a melyek susogva, 
zizegve hajlonganak; a nagy berkek, melyek szürkés-zöld ruhában északi 
határán emelkednek ; a keskeny fűzerdő, mely déli oldalát szegi s a ter
jedelmes síkság, mely a nyugati szemhatáron egybeolvad vele, hozzávéve 
a sok mindenféle vizimadarat, mely százféle hangon kiálltozva folytono
san száll, repdes fölötte, mikor tükrének a reggeli szellőtől fölfodrozott 
hullámai locsogva enyelegnek a nádszálakkal: mindez együtt mélyen hat 
a természeti szépségek iránt fogékony lélekre.

A vizek mentén itt-ott előtűnik cgy-egy halász-tanya, melyet sűrű 
füzes árnya borít. Hosszú póznákon kiterítve szárad a nagy háló s víz- 
szélén kikötve pihen a halász-bárka.

A Duna vidékét Baranyában legnagyobb részben magyarok és soka- 
ezok lak ják ; helylyel-közzel németek és szerbek is fordulnak elő. Duna- 
Szekcső  lakossága magyar, német és szerb; alatta Baar német. Mo
hácsot, mely a vármegye legnagyobb és legnépesebb nagyközsége, 
magyarok, sokaczok és szerbek lakják. Ettől délre Kölked s a baranya- 
vári hegyláncz tövében Vörösmart, Csúza, s lejebb Ilerczeg-Szőllős, 
Keő, Karancs, Laskó, Darócz, Kopács, Bellye tiszta magyar. A soka
czok Kölked és a baranyavári hegyláncz közti részt lakják. Dályok, 
Izsóp, Herczeg-Márok, Darázs lakói kizárólag sokaczok. Udvaron néme
tek laknak, Bodolyán magyarok és sokaczok vegyesen. Kis-Kőszeg lakos
sága nagyrészben német és sokacz, de van köztük magyar is.

A duna-vidéki nép földműveléssel, halászattal s különösen állatte
nyésztéssel foglalkozik. A hatalmas nagy síkságon dúsan termő gabona
táblák terülnek el s nagy kiterjedésű kukoriczások. A buja legelőkön 
szebbnél-szebb ménesek s gyönyörű tarka gulyák láthatók. Baranyában 
a legszebb lovakat Vörösmart, Csúza és Karancs vidékén nevelik. A 
sokaczok pedig nagy előszeretettel űzik a juh- és sertés-tenyésztést.

De lássuk külön a magyarok s külön a sokaczok ismertetését; a 
részletes leírásból ismerhetjük meg leginkább a duna-vidéki népeket.

A duna-vidéki

Magyarok.

magyarokat szép vállas termetükről s ruhaviselctük- 
ről ismerhetni fül, melyben nagyban különböznek Baranya többi népeitől. 
A siklósvidéki református magyarság egyezik meg velük leginkább, a 
többi messze elüt tőlük. A mohácsi' magyarok viseleté se hasonlítható 
össze a többi duna-mclléki magyarok viseletével. A mohácsi magyarok 
viseleté, különösen a nőké, nagyon hasonlít a pécsvárad- és várkony- 
vidéki magyarok ruházatához. A bodolyai magyarok viselete is elütő;
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ez meg a bácskai magyarok öltözékére emlékeztet. Bácskai telepítvénye- 
sek lévén, magukkal hozták a bácskai viseletét is.

Vallásra nézve a duna-melléki magyarság elenyésző csekély kivétellel 
mind református.

A magyarság túlnyomó többsége nemcsak vallásban; de alkatra, 
ruhaviseletre s szokásaira nézve is megegyez. A férfiak ruhaviselete a 
hagyományos kék, illetve meggyszinbe átmenő kékes posztóból készült 
zsinóros ruha. Ez természetesen az ünneplő. Nyáron s egyátalán hétköz
napon a róting s széles pőre-gatya járja. A férfiakat a nemes egyszerűség 
jellemzi. Nyáron a fejükön kalapot, télen asztrachán-sapkát viselnek; a 
lábukon csizmát, vagy papucsot. Nevezetes a laskói, kopácsi és daróczi 
atyafiak óriási karimáju kalapja, mely azonban most már csaknem telje
sen kiment a divatból. Még a 70-es évek elején közönséges volt e vidé
ken a fél méter átmérőjű kalap, melynek magas karimája fölfogott 3—4 
liter esővizet. Újabban azonban már ezek a községek is követik Csúza és 
Vörösmart vidékének népeit, hol a legújabb divat szerént öltözködnek. 
Nem ritka eset, hogy jóképű magyarjaink kemény kalapban, csinos, uras 
ruhában, keményített gallérral és ingelőkkol jelennek meg. A nők öre
gebb] e megmaradt a régi fekete, vagy sötétkék ruha mellett; a középes 
korú és ifjabb menyecskék, leányok a legújabb divat szerént öltözködnek 
s bámulatos fényűzést fejtenek ki. Eddig a selyem és bársony já r ta ; most 
a legdivatosabb szöveteket használják s a párisi divatlapok után varratják 
ruháikat. Kalap, gallér és keztyü elmaradhatatlan kellék a duna-vidéki 
módosabb magyar nőknél. E nők egyébként a sok fényűzés mellett helyes 
és okos szokásokat is vettek át az újabb korból. így például a fogkefe 
használata általános náluk. A fürdés, a haj mérsékelt kenése, arezbőr és 
kezek ápolása, hozzátesszük, nem festése, meglehetősen elterjedt. Kár 
azonban, hogy a szűk czipők és derék-fűzők viselése is kedveltté vált. Az 
öltözködésben még a csecsemőknél is nagy fényűzést fejtenek ki a nők. 
Csipkés pólya, vánkos, czifra baba-ruha s a nagyvárosi kereskedésekben 
előforduló minden czifraság föllelhető itt. A kis leányok csinos rövid szok
nyában ; a fiuk térdig érő nadrágban, matróz- vagy vadász-ruhákban, 
fénymázos topánban, vagy csizmában járnak. Elismerésre méltó, hogy e 
nép a gyermek-nevelésben kiváló lelkiismeretességgel és gonddal jár el. 
Gyermekeit tisztán tartja, helyesen, jól táplálja, védhimlő ellen beoltatja, 
iskoláztatja s egy kicsit kényezteti is, mert sajnos, az itteni tájszólás 
szerént — „egyke.“

E szónál térjünk át e nép erkölcsi, társas és vagyoni életére. A 
duna-vidéki magyarság, általánosságban szólva, jó erkölcsű. Becsületes, 
őszinte és nyílt szivü, tiszta jellemű; családi életét a legszigorúbb formák 
közt éli. Hajadonok elbukása; elválás, különélés ritkán fordul elő. Álta
lában becsületes, törekvő, szorgalmas nép. A ki őt meg nem csalja, abban 
feltétlenül bízik, azt tiszteli, becsüli. Tiszteli a törvényt, tiszteli elüljáróit, 
fölebbvalóit. Munkás, a fösvénységig takarékos, nem valami jó adakozó,



18 '

M
oh

ác
si

 k
ál

vi
ni

st
ák

.



270 BARANYA NÉPEI.

do vendégszerető és nem tolakodó. Természetes, kivételek, mint mindenütt, 
itt is vannak.

Az itteni magyarság annyira lovagias, liogy a nők helyzete kitűnő
nek mondható. Sok esetben közös birtokos férjével; a családban a nő 
mindig az őt megillető tiszteletben részesül. A durva tettlcgességek ritka
ság számba mennek.

De . . . .  a magyarság évről-évre fogy! Es épen e szép községek
ben — talán innen indult is ki — rettentően dívik az egy gyermekes 
rendszer.

Ez abban áll, hogy az ifjú házasoknak — csaknem kivétel nélkül — 
G—7 évi együtt élésük után születik meg az első gyermekük. Ila ez meg
hal, lesz másik. Ha leány, lesz még egy; de ha az első szülött fiú, akkor 
több gyermek abban a családban nem születik.

Hiába ez ellen küzdeni; sem az elrettentő példák, sem a hatóságok 
ébersége, nem egy esetben szigorú föllépése sem használ ez ellen semmit.

Viruló fiatal nők, az elkövetett bűn folytán, elhervadnak s száraz 
vázakká válnak; mások elhalnak, bele halnak bűnükbe. A szörnyű példa 
nem riaszt, csak ideig-óráig. Egy-e^y katasztrófa után több gyermek 
születik, azután elfelednek mindent, mindent.

És ebben a férfiak is bűnösök.
A társasélet szép és kellemes. A férfiak télen az erdőkben favágással, 

este boros-kulacsok és sonkák társaságában töltik az időt; a nők varrás-, 
fonás- és egyéb kézi munkával. Napirenden vannak a disznótorok, név
napok, stb.

Olvasó-egylet minden községben van, a fiatalság ott szórakozik. 
Lapok igen sok házhoz járnak; az idősebbek otthon olvasgatnak. A nők 
az olvasó-egyleti könyvtárakat veszik igénybe. Csúzára „Képes Néplap“, 
„Gazdasági Néplap“, „Népzászlója“ stb. czimü lap közel 100 példányban jár. 
Az olvasó-egylet élez-, képes- és napi-, valamint szaklapokat járat. Így 
van ez kevés eltéréssel a többi községekben is. A lakosság értelmes, 
modorában, beszédében kiválik. Beszéde a természetes józan ész és régi 
szókiejtés vegyiilékéből előállott szép magyaros beszéd.

Az egymással való érintkezés ritka. Leginkább a templomban, olvasó- 
egyletben, községházán, korcsmában találkoznak. Csak nagyon közeli 
rokonok látogatják egymást. Hanem azután a disznótor, vagy lakodalom, 
keresztelő, vagy halotti tor kipótolja az elmaradott megvcndégclést; ilyen
kor a legtávolabbi rokont is meghívják és bő vendégségben részesítik. 
Ekkor a különböző jogezím minémüsége szerént táncz, mulatság, dal, 
vagy — halotti tornál — komoly elmélkedés járja. Itt beszélik meg a 
közügyeket, magánügyeiket s egymásnak szívesen segítenek nagyobb 
munkáikban, a mi mindig áldomással végződik.

Egymással emberséges módon bánnak, érintkezéseikben udvariasak, 
tisztességesek. A gazda háza, faluja hírnevét őrzi s közös egyetértéssel 
veszik el élét a hevesebb vitának, vagy keletkező viharnak. De néha nem
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lehet elejét venni, akkor az ősi szittya vér kibuggyan; nem ritkán halál
lal végződik.

Szeretik a szép nótákat, előszeretettel lesik el a városban az új dara
bokat, hisz már vallásuknál fogva énekhez szoktak; késő vénségiikig 
dalosak maradnak. Szeretik a tréfát is, de csak úgy, ha ők tréfálnak 
meg mást.

A duna-melléki magyarok jó gazdák. Elődeiktől örökölt, vagy álta
luk szerzett vagyont megőrzik, föntartják. Adóssággal a legritkábban ter
helik meg és csak a végső esetben adják el. Egy-egy egész birtoktest 
eladása, vagy bírói úton való elárvereztctése a legritkább esetek közé 
tartozik.

A gazdálkodásban szigorúan lépést tartanak a korral. Gépek, uj 
magvak, kísérletezések napirenden vannak. Mauthner, Frommer és a többi 
magkereskedők tekintélyes összegeket kapnak e községekből. Szarvas- 
marha-, ló-, sertéstenyésztésük messze híres. A filloxera fellépte azonban 
mindeme szép állapotokat megváltoztatni látszik. Még áll a szőllők egy 
része; a nép bámulatos szorgalommal ülteti be az új és új földterületeket 
szőllővel, de fájdalom, ebbéli szorgalma eredmény nélkül marad. Csúza 
és Sepse községek azonban a filloxera ellen okszerűen és helyesen véde
keznek. Elannyira, hogy ma már Csúzán és Sepsén tekintélyes mennyi
ségű új bor terem. Nincs olyan szőllősgazda c két községben, kinek 
amerikai vesszeje, vagy oltványa ne volna.

Azok a községek, melyeknek a bor nem főjövedelmi forrását képezi, 
helyes és okos mezőgazdasági és állattenyésztési gazdálkodással tartják 
fönn magukat, még pedig kitűnő eredménynyel. Mégis a mezőgazdasági 
termények árhanyatlása nagyon is érezhető az egész vonalon.

A duna-melléki magyarok jól táplálkoznak. Főtáplálékuk a jó tiszta 
buza-kenyér, sertéshús, bab, lencse, káposzta, burgonya.

Szeretnek jól táplálkozni; de van is módjuk benne. Egy-egy gazda 
3—4—5 drb hízott sertést is öl; hús, zsír van bőven. A napszámos
emberek is, kevés kivétellel, télen ölnek sertést.

Télen naponként kétszer; nyáron háromszor étkeznek. Télen reggel 
8—9 óra tájban tartalmas reggeli, esti 5—6 óra tájban még tartalmasabb 
ebéd. Nyáron reggeli, ebéd, vacsora járja. A bor, természetesen, sehol sem 
hiányzott — eddig. A napszámost tartó gazdák egész fényűzést fejtenek 
ki az élelmezésben; valóságos versenyt űznek a napszámosok jobb élel
mezésében, minek a napszámos-nép elkényeztetése a következménye. Nagy 
munkaidőben az amúgy is kevés munkás válogat is a jobb élelmet adó 
helyekben. Nagyobb gazdáknál a nevezetesebb gazdasági munkák idején 
lakodalom számba menő traktamentum van.

Ételeik Ízletesek, kevésbé változatosak. Főfűszer a paprika. Ebből 
óriási mennyiséget termelnek és fogyasztanak el. Rendszerént marha-, 
vagy disznóhús-leves, tészta és paprikás-hús járja. Főzeléket ritkábban 
esznek. Újabban azonban a főzelékek is kezdenek mindennaposak lenni. A 
paradicsom télre való eltevése, nemkülönben a gyümölcsök, cseresznye, körte,
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baraczk befőzése is folyton terjed s némely háziasszony valóban kitűnő 
befőttet produkál. Az étkezés ünnepélyes módon, tisztán terített asztalnál, 
kalaplevéve történik. Az asztalon a szükséges evőeszközök: tányér, kés, 
villa, kanál, külön poharak, sőt asztalkendők is meg vannak. Rang és 
kor szerént kerül az asztalhoz külön a férfi-nép; a nők.a konyhában 
étkeznek. Dicséretére legyen mondva e népnek, sok helyen imával kez
dődik és végződik az étkezés.

Vannak oly községek, még pedig tekintélyes lélekszámmal, a hol 
mészárszék nincs és ha van, meg nem élhet a mészáros. Ilyen pl. Laskó, 
Darócz, Kopács, ilyen Keő is. Itt a sertéshús — füstölt — és különösen a 
baromfi fogy.

E nép családi élete általán elég szépnek mondható. Előfordul ugyan 
az apa és fiú között versenygés, ritkán a tettlegességig, sőt gyilkosságig 
menő torzsalkodás; ennek a legtöbb esetben az egy gyermekes rendszer 
az oka. Egyébként egy jól rendezett családban a családfő az úr. 0  vezeti, 
intézi a család és háztartás minden ügyét; a család többi tagja vakon 
engedelmeskedik neki.

Ha a fiú 18-ik, vagy a leány 15-ik évét betöltötte, megindul a „háza- 
sítás“. Ekkor kiszemelik a házastársat, az öregebb rokonok, nénék, bácsik 
megbeszélik a leendő vő, vagy menyecske vagyoni, rokoni és egyéb viszo
nyait s a fönforgó adatok szigorú mérlegelésével — a házasulandónak 
rendszerént meg se kérdezésével — megkezdődnek az alkudozások s követ
kezik a fiatalok összeboronálása.

A házasulandók ritkán kerülnek össze szerelemből, a házasságnál 
az öregek határoznak; irányadó a vagyon és a rokoni összeköttetés. Mit 
is tud egy 18 évés fiú, vagy egy 15 éves leánygyermek ?

Ritkaság, hogy szegény fiú, vagy szegény leány kerüljön gazdag 
családba, vagy megfordítva.

Aran olyan család, mely kihaló félben van, ennek főgondja, ha háza
sulandó sarjadékát tekintélyes családhoz adhatja, hogy ne kelljen a neve
zetesebb munkákban — disznótor, buzahordás, borvitel — szegény roko
nokat hívnia, hogy dicsekedhessék családi összeköttetéseivel. Mások 
kölcsönösen kicserélik gyermekeiket. Az egyik család valamely sarja 
beleházasodik egy elterjedt családba, akkor ez elterjedt család úgy intézi 
dolgait, hogy az ő egyik sarját a másik, általa lekötelezett család tartozik 
befogadni. „Ha elvittük mi az ő lányukat, vigyék ők is el a mienket.“

Valamint a családapa a férfias munkákban, úgy a háziasszony a 
női teendőkben viszi a főszerepet. A legöregebb asszony viszi a háztartást; 
ő süt, főz. A fiatalabbak kézimunkával, mezei munkával foglalkoznak. 
Különösen említésre méltó, hogy pl. egy fiatal menyecske, kinek erőteljes 
napa van, még 40—50 éves korában sem főz, főzni nem is tanul s nem 
is tud. Van eset rá, hogy még kenyeret se tud sütni. A gyermek-neveléssel 
is így van. A fiatal anya csupán szoptat. A gyermek ápolása, fürösztése, 
dajkálása ott, a hol van, a nagyanya kötelessége. Sőt a gyermek éjjeli 
nyugtalankodása esetén is az öregek dajkálnak és virrasztanak, hogy a
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fiatal anya pihenjen. Elismert tény, hogy a nagyszülők — a korkülönb
ségnél fogva is — sokkal gyongédebbek, odaadóbbak és tapasztaltabbak 
a fiatal anyánál; innét van a kis gyermekek elkényeztetése és a végtelen
ségig mepő gondos és figyelmes ápolása. Hisz ez a család folytatása 
egyedüli reménye; a míg ez él, nem lesz több.

Ha az ily „egyke“ későbbi korában hal el, mikor már az anya nem 
ajándékozhatja meg a férjet utóddal, akkor az ily családra nehéz napok 
várnak. Elöregedvén, gondviselő után kell nézniök és ezek a rokonok 
köréből, néha idegenből kerülnek ki.

Az örökösödésnél, kevés örökös lévén, nincs különösebb b a j; az öz
vegy megkapja a törvényben is biztosított jogokat; a fiú, vagy vő foly
tatják ott, a hol az öregek elhagyták. A vők helyzete nem éppen irigy
lendő ; kivált ott, hol a vő akár viselkedése, akár családja miatt nem 
valami kedvelt a háznál. Az ilyen ember fizetés nélküli szolga aháznál; 
neje elhunyta, vagy nejével történt esetleges meghasonlásakor kárpótlás 
nélkül mehet a világnak. Törvény nem intézkedik, a vő gyerek lévén, 
előre nem egyezkedett; néha sok évi küzdés után elhal neje, gyermeke, 
ő pedig vagyon nélkül, eltörődötten megy vissza — ha még meg van — 
az ősi fészekbe.

A duna-vidéki magyarok az újabb korig nádfedelü házakban laktak. 
Azért, mert e tető a körülöttük elterülő nádasokban bőven és olcsón volt 
beszerezhető, de meg sok tekintetben jobb is a cseréptetőnél. Mégis, a 
korral haladva, de megyénk szabályrendelete folytán is, ma már cseréptető 
alatt vannak a házak nagy részben. Ezek rendes alakja hossz-négyszög, 
2 ablakkal az utczára. All pedig rendesen 2 szobából, 1 konyha, félszer, 
istálló, kamara, szénapajta és pinezeliázból, mind ez egyhosszában építve. 
Elől keskeny folyosó. Újabban nagy figyelmet fordít a nép a széles folyo
sóra, mert nagyon sok hasznát veszi s adómentes.

A házak rendszerént tégla-alapon vert falból, vályogból, gyakran 
tégla- és vályog-keverékből, több helyen tiszta téglából építvék. Az udva
ron vannak az ólak és a nyári konyhák, magtárak. Az udvarok, kertek 
jó és csinos kerítéssel körülvéve. A tűzbiztosítás nagyon el van terjedve. 
Terméskő e vidéken nincs, azért ily anyagból készült épületek elő nem 
fordulnak.

A szobák tágak, világosak, jól szellőztethetők. Ajtók, ablakok maga
sak, a szobák festettek és padlósak.

A lakások berendezése sok helyen a régi. Sarokpad a kis szobában, 
t. i. az udvari szobában, mert itt tanyázik a család. Ebben takaréktűz
hely, ágyak; a sarok-padon a kenyeres kosár, benne a szép fehér, tiszta • 
búza-kenyér, evőeszközök leterítve. A pad előtt asztal, székek. A konyhát 
csak nyáron használják; mert nyitott kéménye lévén, hideg. Újabban már 
külön meleg konyhák és innen füthető külön családi szobák is vannak. 
Az első szoba a tiszta ruhák, ágynemű befogadására van szánva; csakis 
ünnepélyes alkalmakkor veszik használatba. A család vénei a meleg
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szobában, a fiatalok a pinczeliázban, vagy istállóban hálnak, hogy a belső
ség őrizet nélkül ne maradjon.

Vannak városba beillő magas falazatú, 2 méter magasságú, tiikör- 
iiveggel ellátott ablakkal biró igen szép házak; szárnyas ajtókkal, réz-, 
vagy üveg-kilincsekkel. A szobák szőnyegekkel, zsöllékkel, mosdó
szekrénynyel, divánokkal, csipke-függönyökkel, magas faragványokkal 
díszített új mintájú nyoszolyákkal, éjjeli-szekrényekkel vannak berendezve. 
Az udvar egész nagyságában téglával burkolva ; gazdasági ezközeik, kocsik, 
szántók, boronák befestve.

Az építkezésnél és minden nagyobb munkánál a rokonok, jóbarátok 
kézi- és igás-munkával segítenek — jó áldomásért.

Áttérve egyéb szokásaikra, meg kell említenünk, hogy a születés
nél különösebb szokás nincs.

A gyermek szülői az anya fölgyógyulása után, meghívják a meg- 
liivandókat, rokonokat, barátjaikat keresztszülőknek. Ezek egy bizonyos 
napon, a keresztelés napján, a bába értesítésére összejönnek. Az újszü
löttet az anya, vagy a család valamelyik tagja a komaasszony kezébe 
adja, ki is a csecsemőt a többi komával elviszi a paphoz. A gyermek 
nevét a szülők határozzák meg; a bába mondja meg a papnak. A meg
keresztelt gyermek hazaérkezvén, áldomásra ül le a vendégség, a hol 
néha 10—16 keresztapa és ugyanennyi keresztanya is van együtt. Étkezés 
közben előadja a bába, hogy az új szülött bizony mezítelenül jött a világra, 
ruha kellene neki, hogy meg ne fázzék. Erre a keresztszülők adakoznak; 
csekélyebb összegekkel járulnak a csecsemő javára fordítandó ajándékhoz. 
A begyült pénzt az anya teszi el a gyermek javára.

Régen szokás volt, hogy a jelenlevő szoptatós keresztanyák emlőik
ből befecskendezték az újszülöttet, a mi azt akarta jelenteni, hogy bő 
teje legyen, vagyis anyatejben hiányt ne szenvedjen. Ez azonban már 
kiment a divatból.

Áldomás után szétoszlik a vendégsereg, minden szépet és jót kívánva 
az újszülöttnek és szüleinek.

Mikor a család reménysége 18-ik életévét betöltötte, megindul a 
kivételes nősiilés iránti kérelem előterjesztése.

Ekkor következik a gazda és család gondja, ekkor már beszerzik a 
vágó marhát, edényfélét és menyasszony után néznek. Ritka esetben van 
meg előre a kiszemelt leány. A duna-vidéki magyarok ős idők óta korán 
— 16, 17 s 18 éves korukban — nősülnek és fiatal gyermek-leányokat 
vesznek el, mert ha egy ifjú bármi okból katonáskodása után nősül, az 
már a leányok és irányadó „nénémasszonyok“ előtt „öreg.“ A kivételes 
nősülési engedély iránti kérelem elküldése után kezdődnek a tapogatózá
sok, puhatolások egyik-másik családnál, a hol eladó leány van. Végre 
meg van a vének által kiválasztott; oda elmegy a család küldötte, sok
szor a leendő násznagy sÁllő módon előterjeszti az ügyet, rábeszélvén a 
leányos apát, anyát. A fiatalok ekkor még nem tudnak semmit. Bele
egyezés esetén a következő napokban elmegy a házasulandó fiú anyjával
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s ők ismét, különösen az anya, előadják jövetelük czélját, mire kedvező 
esetben követelik a leánytól a „jegy“-et. A „jegy“ egy kendő, mit a 
leány igenlő esetben átad a legénynek. Van erre öröm, viszik haza a hirt, 
hogy hozzák a jegy-kendőt. Ez után elmegy az apa a leányos házhoz 
alkudni, hogy mennyi viszont-jegyet adjon — ez már kizárólag pénzben 
megy — a leánynak. Itt néha az unalomig menő alkudozás áll b e ; végre 
egy bizonyos összegben (szegények 20—30 frt, jobb módúak 50—100 frt- 
ban) megegyeznek. Ez után megy a jegyes pár tanukkal, a leendő nász
nagyokkal a paphoz „iratkozni.“ Most megelőzőleg az anyakönyvvezető
höz kell menniök. Az „iratkozás“ napján este van az „összeadó“, más 
szóval eljegyzés. Ide csak a legközelebbi rokonok hivatalosak és a nász
nagyok, kik rendszerént a két család tekintélyesebb rokonai. Ez estén 
ismét hosszas alkudozás után végre lefizeti a vőlegény atyja a „jegy-pénz“-1, 
melyet a menyasszony tesz el. Ezzel a leány „el van adva “

A következő hetek előkészületekben és a nősülési engedélyre való 
várakozásban telnek el, míg a falu nyelve szólja-szapulja a fiatalokat s 
nem ritkán haszontalan pletyka miatt fölbomlik az eljegyzés s következ
nek a „jegy-visszaadás“-ok.

Kedvező esetben elérkezik a vendéghivogatás napja.
Mielőtt ez bekövetkeznék, szegényebb menyasszonyok „koszorú- 

kötő“ -két rendeznek, mely áll a menyasszony házánál tartott összejöve
telből, hol táncz van (vacsora nélkül) s a belépő-díjakat a menyasszony 
javára fordítják. Néha a lakodalomig 2—3 ily tánczestélyt is tartanak, a 
szerént, a mint az adakozások gazdagabbak, vagy silányabbak. E táncz- 
mulatságon a leendő vőfélyek, nyoszolyók és a meghívandó ifjúság van 
jelen. Itt kötik föl a vőfély botjára a csinos szalagokat, a kulacsra a 
koszorúkat, mert bottal és kulacscsal kezében hívja meg a vőfély a 
násznépet.

A legkörültekintőbb figyelemmel válogatják össze a vendégeket, 
a legtávolabbi rokonoktól az ismerősökig, mert hisz egy gyermeke van, 
egy lakodalmat tart, innen kifeledni senkit se szabad, mert különben 
lesz harag. A vőfély a lisztával házról-házra — szomszédfaluba kocsin —- 
járva, a következő meghívót mondja:

Követ vagyok, bokrétával ime meg is érkeztem,
E tisztes ház gazdájánál, mint küldött ón úgy jöttem,
Felkérem a házi gazdát és mindenféle családját,

Jelenjen meg lakomára,
Ránk következő szerdára,
Tóth János szívesen várja,
A fia lakodalmára.

A lakodalom napja előtt 2—3 nappal nagy sürgés-forgás van a lako
dalmas házaknál, úgy a vőlegényes, mint a menyasszonyos háznál.

Megérkeznek a „szakácsokénak nevezett komaasszonyok. Ezek a 
lakodalom előtt 2—3 nappal, utána 2—3 nappal, folyton együtt vannak. 
Mert van ám sok dolog!
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Egy középszerű vagyonos házban „40—50 ház“ hivatalos. Ha minden 
házból csak 3—4 egyén megy is el — az öregek nem szoktak elmenni — 
akkor is 150—200 személy ellátásáról kell gondoskodni. Kell vagy 25—30

Zelesny K. fényképe után.
Mohácsi kálvinista mátkapár.

levél tészta a levesbe, egy halom torma a hideg húshoz, fehér czipó a 
pálinkához, kenyér, kalács a többihez.

Ugyancsak 2 —3 nappal előbb megérkezik a komák közül az a 
férfiú, ki a teheneket levágja. Ma már a mészárost hívják. Néha egy 
tehén kevés, levágnak még egy borjut, 1 sertést és sok baromfit.
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Lakodalom napján reggel jókor gyülekezik a násznép. A menyasz- 
szonyos háznál minden megérkező, kicsiny, vagy nagy, nő, vagy férfi, 
kap egy bokrétát szabott árban. Ezt a menyasszony szerzi be és nyere
ségre adván, a haszon az övé. A vőlegény két násznagyának szintén a 
menyasszony ad bokrétát, de szebbet és drágábban. Ezt úgy kell kial
kudni, néha sok ideig tartó, hol elmés, hol unalmas huzavonával. Mind
két háznál megkezdődik a reggeli. Sorra jár a pálinka, azután terített 
asztalhoz ül a násznép s kocsonyát — néha meleg ételt, paprikást — kap 
reggelire, kenyérrel, kalácscsal, kinek mi és mennyi tetszik. Reggeli után 
a vőlegény násznagyjai elmennek a bokrétáért a menyasszony-házhoz, 
mit a vőfély így kér k i :

— Olyan sűrűn járok-kelek én e háznál, hogy az ebek sem ugatnak 
meg már, hanem a mint ide jöttem, a küszöbnél kint előttem lapulva 
simultak meg. Úgy gondolom, hogy ha azok a kuvaszok nem bántottak, 
önök ki nem kergetnek, sőt inkábblan meghallgatják idejövetelem okát. 
Ugy-é, szólnom engednek ? Násznagyjaim azt izenik és általam azt kér
dezik, ha szavukkal nem vétenek, vőlegényünknek násznépe reggelizett, 
hát itt vége-e már a reggelinek ? Mert ők bokrétát szerezni akarnának meg
jelenni ide, hogyha kapnának. Jöhetnek-e hát, avagy nem, ingyen kap
nak-e, vagy pénzért, szépet ki-ki magának. Ha én e násznépnek volnék, 
ingyen nékiek nem adnék; jól a nyakukba sóznám. Nem is gondolják 
kelmetek, milyen telt nekik az erszényük, hanem hogy fösvények ám ! 
Aztán mi tagadás benne, erszényük ha telt nem lenne, én csak a mondó 
vagyok, annyi pénzt kell rajtuk húzni, a mennyit csak bírnak adn i; hisz 
ők úgy is násznagyok. Ha szeretnek násznagykodni, szeressenek is áldozni 
a menyasszony számára. Tőlem egyre követelik, áldozzam föl a mim telik, 
az új párok javára. Én hát őket nem kímélném, sőt leültetni se mer
ném ott, hol valami vagyon, mert hátha a csizmaszárba dugják a bokréta 
árba, a mi van az asztalon. Megszólnak talán, hogy mért árulom őket el ? 
Azért, mert azt mondták: clcsapnak, mert hogy sűrűbben nem hordom 
az ételt, italt nekik, holott csakhogy meg nem pukkannak, olyan sokat 
ettek, ittak, de bezzeg nekem nem hagytak még fél lábon sem inni. 
Éppen egy tikezombot kezdtem falni, amit akkor csíptem, nem engedték 
lenyelni. Az egyik násznagy rám förmedt, a másik meg mellém termett, 
fenyegetve kiáltják: „Nem teszed le azt a ezombot, nem mégy fris
sen megtudni, hogy mikor kapunk bokrétát!“ Bokáig jártam a sarat, 
úgy futottam, hogy madarat lehetett volna fognom; mégis egyre azt lár
mázzák utánam: „Siess, ebadtát, nincs békó a lábadon!“ Csak azt szól
tam vissza: „Futok, de ennél jobban nem tudok!“ No, nékik sem kellett 
több; egy pár fütykössel utánam iramodtak és a lábam tőlök majd ketté 
törött. No hát, ha nagyon kívánják megszerezni a bokrétát, adják nekik 
jó drágán, úgy sem lesznek ők násznagyok soha többé, a fukarok, innen 
és túl a Dráván !

Erre egy kis alkudozás után viszik a násznagyok a bokrétát haza, 
meghagyván a menyasszonynak és násznépének, hogy készüljön az eskü-
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vőre. Míg a menyasszonyt öltöztetik, díszítik, sokszor mirtus-koszorú és 
hosszú fátyollal, addig a násznép mindkét háznál tánczol, mulat.

Időközben fölküldik a vőlegény vőfélyét a másik házhoz, ki eként 
köszönt b e :

— Jó reggelt kívánok mindeneknek, kik e házban egybe gyülekez
tek. Engemet, mint vőlegény vőfélyét, követségbe küldtek, hogy kissé 
szét tekintenék, váljon miként állanak a dolgok. Kérdezném meg a nász
népet, kivált a násznagyot, hogy készen vannak-e már az esküvőre. Vin
nék küldőmnek biztos hirt felőle, mert mi tőlünk minden perczben jöhet
nek a menyecskék, kikérni a menyasszonyt, hogy tegye le szent esküjét. 
Kérem azért násznagy uramat szívesen, vissza hozzánk mi választ ád s 
mit izén ?

Erre megüzenik, hogy a násznép itt is készen van, mire a vőlegé- 
nyes ház minden vendége víg zeneszó, dal kíséretében elmegy a meny
asszonyért, hol is az eddig szerepelt vőfély ekként szól:

— Üdv e háznak először is ! Remélem nem csalódom, menyecskéink
kel amért jöttem, végrehajthatom. Kérni jöttünk a menyasszonyt, hogy 
esküdni jöjjön el, vallásunk törvénye szerént a mi volt vőlegényünkkel. 
Ékesítsd föl koszorúddal szép menyasszony fejedet. Jöjj, hogy mátkád a 
templomban foghassa meg kezedet. Jöjj, hogy ott az Isten előtt tehesse
tek fogadást, hogy ti mindörökké híven szeretitek egymást.

Erre a menyasszony kijelenti, hogy útra készen áll. Következik a 
búcsuzás, mit a menyasszony vőfélye tolmácsol eképen:

— Egy pár rövid szót intéznék mindnyájan ti hozzátok, ifjak, aggok, 
nők, férfiak, ha hogy meghallgatnátok. No hát zene némulj el, tárulj föl 
fül és kebel. lm így volt ez már kezdetben Istentől elrendelve s e ren
delet fönn áll ma is. Ki az, ki nem engedne e törvénynek kész szívvel, 
szívemelő örömmel? Igaz, hogy mikor a férfi nőt választ ki magának, 
többnyire egy szép viszonyt kell bontani az arának, elhagyván atyját, 
anyját, testvérét, családját s az elválás hogyan s miként eshetnék meg 
a nélkül, hogy a szív el ne lágyuljon és a szemek tükréből köny-harmat 
ne eredjen, bánat-eső ne csepegjen? Ugy-é, ha az élőfáról ága letöretik, vagy 
a díszlő rózsatőről virága lemetszetik : nedvet bocsát magából, mintegy 
szánakozásból. Most, hogy e családi fának egy ága letöretik, bárha innen 
hőn ölelő karok közé vitetik, fáj őtet nélkülözni, napról-napra nem látni. 
De mivel, mint előbb mondám, az Isten rendelése, a menyasszony Máriá
nak innen kell költöznie, bocsássátok el hát, kérlek szülők és szerelmesek. 
Ámde egy szives ölelés, csók és búcsúszó nélkül, mivel nem lenne illendő 
elvinni kelmétektől, ügyét hát én viselem, búcsúszavát így zengem: 
Jó atyám! e nevezetet most hallod utoljára szűz ajkimról lakodban, mert 
ezennel más házba költözöm szárnyaid alól. Ugy-é, hát megbocsátol, hogyha 
valamit vétettem egy- vagy máskor ellened. Hiszen ily gyarlóság nélkül 
egy halandó sem lehet. Most kebledre borulok, bocsánatért zokogok. Sze
rettél, a hogy egy apa szeretni képes lehet; mindent megtcttél értem, a 
mit megtenni kellett, liáládatos is leszek irántad, a míg élek. Most me-
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gyek. Az Isten legyen veled! Helyettem az szeressen, menyei kincses 
házából bő áldás környékezzen, napod be ne boruljon, sőt fényesen ragyogjon; 
szerencseforrás fakadjon, a hova mégy, utadon siker koronázza munkád, 
búbánat ne hervaszszon. Ez végső kívánatom, melylycl tőled búcsúzom. — 
Kedves anyám, szülő anyám, mikép váljak el tőled? Mikép tudjam nél
külözni megszokott tekinteted? Te ringatád gyengén bölcsőm, pólyáim 
kötözgetéd, te virrasztottál álmaimnál! Szóval, te bintegetéd rózsákkal 
ösvényemet, boldogítva életemet. Most hát, kedves szülőm, oltalmam, min
denem, a kinek kebelén annyiszor pihentem, a ki éltet adtál nekem e 
világban, nagy gonddal neveltél az Ur oltalmában: Szüntesd könyeidet 
hullatni érettem, Isten tetszéséből, hogy másévá lettem. Köszönöm jó szü
lőm, a mit értem tettél, nem felejtem soha, hogy engem szerettél. Ha 
szerencse, ha a balsors követ engem, rólad, szeretett jó szülőm, soha el 
nem felejtkezem. Minden nap buzgón kérem fölséges teremtőmet, hogy 
hosszú élettel áldja meg szülőmet. — És a ki te velem egy kebelen függ
tél, általam hő szívvel szeretett jó testvér! Ne búsulj, hogy most elvá
lunk egymástól, hogy én búcsút veszek az atyai háztól. Jer karjaim közé, 
szerelmes testvérem, az Isten kegyelmét reád is hadd kérjem. Engedd el 
hát ellened tett minden vétkeimet, ezzel vigasztald meg szomorú szivemet. 
Áldjon, boldogítson, kérem teremtőmet, de te is ne szűnj meg szeretni 
engemot. — Mielőtt hát végre új pályára mennék, mindenektől végre 
bocsánatot kérnék. Atyámfiái és ti rokon-sereg, ti értetek égő szivem fáj, 
kesereg. Oh, de keservesen esik elválásom, de ha meg kell lenni, legyen 
távozásom! Minden kedveseim, áldottak legyetek! Induljunk. Az Isten 
maradjon veletek !

Búcsuzás után megindul a menet az állami anyakönyvvezetőhöz; innen 
a templomba. Elől megy a felbokrétázott két násznagy, utána két koszorús- 
leány — nyoszolyó — közt a vőlegény, ezek után két vőfély közt a meny
asszony, ezek után a többi rokonság, a férfiak külön dalolva, boros palaez- 
kokkal kezükben, a nők külön csapatban. Közbül a czigány.

Esküvő után ugyanezen rendben indul a menet vissza a menyasszo- 
nyos házhoz. Ott a vőlegény és násznépe külön válva visszamegy a vőle- 
gényes házhoz. Táncz és zene közben következik mindkét háznál a telítés 
s kezdetét veszi az ebéd.

Násznagyok, vőlegény, idősebb vendégek, előkelőbb emberek külön 
asztalnál, nők külön asztalnál, gyermekek külön asztalnál étkeznek. Az 
ételek sorrendje a következő : kitűnő marhahús-leves, mely levesbe baromfit 
is főznek, utána hideg hús eczetes tormával, azután töltött káposzta, mely 
csupa zsírban úszó töltelékből áll, apró káposzta egy szál sincs, végre 
paprikás hús (pörkölt.) Jobb lakodalmakban pecsenye és különböző süte
mények: mákos, diós patkó, rétesek, piskóták, sőt torták is szerepelnek.

Ebéd után dal és táncz, természetesen folytonosan csárdás. Ma már 
néhol lengyelke, tipegő, sőt keringő is fordul elő.

Délután 3—4 s 5 óra tájban — ez az évszakoktól függ — elmegy 
a násznép a menyasszonyért. A legtöbb helyen ekkor búcsúztatja a vőfély
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a fönti beszéddel a menyasszonyt. Elbúcsuzás után különösebb formák 
nélkül megindul a mindkét házbeli násznép a menyasszony kíséretében 
a vőlegényes házhoz gyalog, vagy kocsin. A menyasszony vőfélye eként 
vezeti be a menyasszonyt:

— Édes házigazdánk, imhol megérkeztünk, házadhoz egy munkás 
jó leányt vezettünk, a kit a házasság bonthatlan kötele, ezen becsületes 
háznak fölszentele. A ki megszeretvén te kedves fiadat, szolgálni kívánja 
tulajdon házadat. A kit már fiad is tiszta szívvel szeret, vele kiván élni, 
valamíg csak élhet. Elhagyta szüleit, elhagyta testvérjét, hogy itt fölta
lálta szeretett hű férjét. Téged kiván ő már ezután szolgálni, parancso
latodra mindig készen állni. Légy hát atyja helyett néki atyja, ha így 
lesz az Isten akaratja. Vezesd, oktasd híven, most ifjúságában, hogy öröm 
láttassák az ő jóságában. Ó hozzá jó szívvel mutassad magadat, így ha 
ő majd érzi jó indulatodat, híven szolgál téged, kedves lesz éltetek, így 
a Mindenható meg is áld titeket, mindenféle jókkal körülvesz benneteket.

Az új házaspárhoz fordulva, mondja tovább a vőfély:
— Ti is, ifjú párok, egymást szeressétek, mert a hit megszegés Isten 

előtt vétek. Emlékezzetek meg, ma mit fogadtatok, mikor a templomban 
kezet váltottatok. Esküvéstek legyen két szemetek előtt, hogy kedvesek 
legyetek a nagy Isten előtt. Védjék hatalmas kezek onnét fölül éltetek, 
örökös napfény sugarak fényesítsék egetek. Végre bevégződvén életetek 
szakasza, nyíljon meg rátok az égnek örökös tavasza, hol az angyalok
nak szent társaságába, jussatok az egek dicső szent várába. Szívesen 
kívánom.

Erre táncz, dal, ivás és tréfa közt a nagy közönség különvál; a 
menyasszony násznépe visszamegy s a menyasszony nyoszolyóival a 
vőlegényes háznál marad.

A vőlegény, menyasszony, vőfélyek és násznagyok a legközelebbi 
rokonokkal egy külön szobába vonulnak, hol az új házastársak elé mézet 
és kenyeret, gyümölcsöt, süteményt tesznek. A méz- és kenyérből föltét
lenül enni kell a menyasszonynak, jelezvén, hogy a kenyeret e háznál 
megbecsüli s férje életét megédesíteni fogja. E rövid ozsonna után az új 
pár is a tánezolók közé vegyül, mulat, míg a vacsora elkövetkezik. Ez 
rendesen esti 10—11 óra tájban v an ; addig is, hogy a násznép ne unat
kozzék, kalácsot hordanak körül.

A vacsora ugyanabból áll, mint az ebéd; van leves, hús tormával, 
káposzta és paprikás. A tálalást a „szakácsok,“ az italfölhordást a vőfé
lyek végzik.

Vacsora végeztével a menyasszony a vőfélylyel minden jelenlévőt 
megcsókol, mintegy búcsuzásképen. A kit megcsókol, az kisebb összeget 
ad a menyasszonynak, mit itt is „csókpénz“-nek neveznek. Ez kizárólag 
a menyasszonyé. Rendesen 25—40 frt, néha több is gyűl össze. A „csók
pénz“ szedése után asztalbontás és újra táncz következik.

Pár negyed óra után a vőfély feltűnés nélkül aludni kíséri az új 
házaspárt, kik 2 — 3 órai félrevonulás után újra megjelennek; a meny-
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asszony a szakácsok által földíszített — fej kötőben. Mosolyogva és öröm
mel üdvözli mindenki az új „menyecskét.“

Táncz, dal, ital reggelig.
Reggelfelé oszlik a násznép, csak a duhajabb fiatalság és a legköze

lebbi rokonság, szakácsnép marad.
Úgy 9—10 óra felé ismét szaporodik a vendégség azokkal, a kik eljöttek 

megnézni, hogy mi akár?  „Kárlátó“ (népiesen „kállátó“) a lakodalom utáni 
nap. Az ürügy alatt jönnek, hogy szánakozzanak a gazdán s le is telep
szenek egy kis maradékra, délre, vacsorára, sőt harmadnap reggelig is 
ott vannak. így tart el néha 2 —3 napig is egy-egy lakodalom. „Kárlátó“ 
napján az álmatlanság- és mámortól szilaj lakodalmas nép különféle tré
fát enged meg magának. Felöltöznek kifordított subába, a férfiak női 
ruhába, lánczon kísérnek valakit; kannákat, födőket vernek össze, szóval 
jó erős tréfákat csinálnak s faluhosszat bohóczkodnak. Régen a meny
asszony is velük ment férjével és az utczán járókelőket összocsókolta, 
szaporítván csókpénzét. Ma már a menyasszony ezt nem teszi.

Kimerül végre a násznép, elszéled s be van fejezve a lakzi.
Az új pár 8 nap múlva meglátogatja rokonait s végleg beolvad a 

rokonságba.
A duna-melléki magyarok betegeiket rendszerént -orvosoltatják; 

kuruzsolás ma már nem igen fordul elő. Sebesüléseknél gyógyítgatnak 
ugyan „füves“, „javas“ asszonyok, „csontrakók,“ de mind ritkább esetben.

Halálozás esetén minden faluban van egy-két olyan asszony, ki a 
halottól nem irtózik ; ezeket meghívják, ezek a halottat levetkőztetik, meg
mossák. Ha a fél fi borotválkozni szokott, megberetválják, ünneplő ruhába 
öltöztetik s fölteszik a „hideg á g yu-ra. Leterítik egészen — az arcz 
födetlen marad, csak eltorzulás esetén födik be — a szemfödéllel. A „hideg 
ágy“ (ravatal) egyszerű; se virág, se gyertya nem díszíti s ott, a hol több 
szoba van, külön szobában állítják föl. A rokonság köréből kiválasz
tott temetés-rendező által — kit „funerátor“-nak neveznek — megadják a 
liirt a papnak, hogy harangoztasson. A halál hírét jelentő harango
zás : asszonynak 2 „csendítés“ és a hármas harang; férfinak 3 csen- 
dítés és a hármas harang. Csecsemő az iskolás korig a kis harang, 
iskolás a legénykorig a középső, ettől kezdve a nagyharang csendítését 
kapja. Ha kedves a halott, vagy ha a rokonság parádézni akar, úgy 
minél többször, óránként, sőt félóránként huzatja az összes harangokat. 
Ilyen egy-egy harangozás „vers“-nek mondatik; egy-egy „vers“ harango- 
zási ára rendesen 10—20 krajezár az eklézsia pénztárába. Minél nagyobb 
a halott, annál több verset húznak rá. Szokás néha a rokonság és mások 
részéről is, hogy „ő is húzat egy verset“, t. i. a megrendelt harangozáson 
fölül, ő is még külön harangoztat. Eme, sokszor az unalomig menő, kolom- 
polásnak nevezhető sok harangozás szünőfélben van s leginkább napjá
ban háromszor, reggel, délben és este, úgy a temetés folyamán szól a 
hármas harang.
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A temetés vagy „énekszóval“, vagy „búcsúztatóval“, vagy énekszó-, 
búcsúztató- és prédilcáczióval történik.

A szegényeket és gyermek-halottakat csupán énekszóval temetik, 
mely abból áll, hogy harangszó mellett a rektor énekelve kíséri k i'a  
halottat a temetőbe. Búcsúztatónál a rektor verset faragni kénytelen s ékes, 
sokszor a hallgatóra komikus hatást tevő „rigmus“-okat olvas föl a halot
tas háznál, helyenként a prédikáczió után a templomban.

A koporsót virág és egyéb dísz nélkül, csupán az elhunyt nevét és 
életkorát tartalmazó fölirással látják el s a szt. Mihály lován, vállon, 
ritkán kocsin, viszik a templom elé, vagy a templomhoz e czélból épített 
„czintériumba“, vagy a templomba, de csakis „prédikácziós“ halottat.

Prédikáczió és búcsúztató elhangzása után viszik a holtat énekszó 
mellett a temetőbe, hol a 6 láb mélyre ásott sírba, miután előbb a sír 
fenekén a partba kriptaszerü s a koporsó nagyságának megfelelő üreget 
is vájtak s oda behelyezték, az üreg elé „lészát“ tettek, hogy a föld be 
ne folyjon a koporsóhoz, elföldelik. A „lésza“ a sír hosszának és a sír 
fenekén a partba vágott üreg nyílásának megfelelő, deszkából, vagy nád
fonatból összetákolt alkotmány, melynek egyedüli rendeltetése, hogy a 
föld a koporsót el ne borítsa. Idők múltával a föld lerokkan, a sír beom
lik, mert csupán földből volt. Ma már csinos kriptákat építenek, hova 
egy egész család elfér s hatósági engedélylyel ezeket megnyitva, temetik 
a család tagjait az elhunytak mellé.

Temetés után a legközelebbi, de meghívott rokonok és a halottvi
vők, úgy a sírásók, hajdan a sirató-asszonyok, torra ülnek össze és komoly 
elmélkedéssel, vallásos énekekkel, bőséges vacsora, vagy ebéddel fejezik 
be a tort.

A temetés előtt a halottas háznál, a hulla mellett rendesen a rokon
ság köréből, önkéntesen folyton vannak jelen, sőt a temetést megelőző 
éjszakákon úgynevezett „virrasztók“ jelennek meg, kiknek tisztök, az 
egész éjjelt, vagy annak nagy részét a házbeliek megnyugtatása és 
vigasztalása czéljából a halott körül tölteni; ott, hol külön szoba van, 
ez a külön szobában történik. Ha ilyen nincs, úgy a virrasztás az 
amúgy is kicsiny, néhol gyermekekkel is megáldott helyen és szobában 
megy végbe.

Hajdanában sirató asszonyok is voltak, kik pénzért a halál órájától 
a temetés végeztéig kétségbeejtő módon jajveszékeltek, búcsúztatván az 
elhunytat mindenkitől, minden tárgytól.

A rektor úr által készíttetni szokott búcsúztatókból közlünk pár sort, 
mely elmondatván, .közvetlen hatása és világos értelme által kitörő zoko
gásra keltette a rokonságot.

. . . Háborog a hullám az életnek taván,
Vágtat Kis Pál Mihály a szt. Mihály lován.

Kedves feleségem, Gödöllei Sára,
Nem viszlek el többet Dárdára vásárra.
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Ma már igen ügyesen egybeállított s hozzáértők által megírt búcsúz
tatókat tartalmazó könyvek kaphatók s a megszorult rektor se kényte
len annyi és ily fura rímeket faragni.

Az „igyöm “ szóról kell még megemlékeznünk. A duna-vidéki magya
rok közt hallható s máshol az országban talán sehol ez a szó : „igyöm.“ 
Mondják „igyon" és „igyen“-nek is. E szócskát oly sűrűén alkalmazzák 
némely helyen és különösen az asszonyok, hogy szinte föltűnő.

Kétségtelen és bizonyos, hogy az „igyöm“ ugyanaz a beszédben, 
am i az Írásban az idéző jel. Az „igyöm“-öt soha sem alkalmazzák más
kor, mint a mikor a hallott dolgokat, illetve mintegy másnak szavait, 
mondását idézik.

Az „igyöm“ szó nem más, mint az „imigyen“ — „így ni“ szavak 
különös és szokatlan alakja.

Van még a duna-vidéki magyarságnak két érdekes szava: a „szej- 
men" és a „csépke“ ; előbbi a német „schlampet“ szónak felel meg, 
utóbbi pedig egyenlő a „pajkos“ szó jelentőségével.

yy
Sokaczok.

A törökök bejövetele előtt, egy pár szerbet kivéve, a lakosság 
magyar vo lt; de a 16-ik században a törökök, különösen Solimán alatt, 
roppant pusztítást vittek végbe a magyarok közt. Községeiket elpusztítot
ták, a lakosságot részint leöldösték, részint rablánczra fűzve Török
országba hurczolták, és az így üresen maradt területet régi hű alattvaló
ikkal, a bosnyákokkal és maczedonokkal népesítették be; — a bosnyákok 
Pécs és Szigetvár környékén telepedtek le, a maczedonok pedig Dályok, 
Izsép, Márok, Darázs vidékén.

E négy község népének még ma is egyenlő alkata, jelleme, viselete, 
életmódja, foglalkozása, házberendezése és szokása van.

A mohácsi sokaczok bár testalkatra, jellemre megegyeznek a többi 
duna-vidéki sokaczokkal, ruhaviseletben össze se hasonlíthatók. A férfiak 
közt nem oly szembetűnő az eltérés, a nők öltözködése azonban teljesen 
más. A mohácsi sokacz nők viselete: a menyecskék főkötője csupa csil- 
logós, aranyozott paszomántból és ezüstözött tűk sokaságából és tükrök
ből van összeállítva. Ingválluk a legnagyobb fáradtsággal és nem kis művé
szettel készült, úgyneveze1t„supplikált“ munka, pendelyük pedig legfinomabb, 
habfehér szőtt patyolat. A leányok fejdíszűl leginkább piros szalagokból 
készült csokrokat viselnek bobitjukon élő virágok kai, vagy muskátlival. 
Lábukon piros szattyánbőr csizmát hordanak, vagy mezítláb járnak. 
Nagyon szokásos, különösen a férjliezmenni készülő leányoknál, hogy 
késő ősszel is mezítláb járnak még a Dunára is, ha vizet hordanak, hogy 
egészséges, edzett voltukat mutogassák a házasulandó legénynép előtt. 
Érdekes a mohácsi sokacz-nők esküvő-ruhája is, különösen a hűvösebb



Mohácsi vizhordó-leányok.
Zelesny K. fényképe után.
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időszakokban: A menyasszony művirágokból és szalagokból kombinált 
koszorút tesz fejére, sötétkék posztóból készült hosszú bekecset vesz 
magára, mely magyarosan van sujtásozva, fekete prémmel díszitve és 
báránybőrrel bélelve. Könnyű virágos szoknyát húz föl, lábacskáit sok
színű virágokkal díszített gyapotharisnyákba és piros szalagokkal, fénylő 
pillangókkal ékesített czipőkbe bujtatja. Derekát pedig finom szőtt patyo
lattal köti át.

A férfinép viselete a mohácsi sokaczoknál és magyaroknál csaknem meg
egyező. Nyáron gatyában, ingujjban és kék posztó-mellényben járnak, 
vállukra nem valami gazdagon kivarrt szűrdolmányt vetnek, lábukra pedig 
fekete marhabőrből készült, otromba csizmákat húznak. A vörös szijjazatú 
bocskorokat csak hétköznapon hordják. A kalapviseletben azonban van 
különbség: a sokaczok kerek, de szélesebb karimájú, durva, fekete 
szőranyagból készült kalapot viselnek; a magyarok másalakú s finom 
anyagból csinált kerekebb kalapot hordanak. De az is igaz, hogy a 
magyar földmíves, különösen a legénynép még nyáron is jobban szeret 
egészen kék posztóban járni, mint a sokacz. Hanem ha a sokacz legény 
esküvőre megy, akkor ő is felölti az apjától örökölt és a menyasszonyé
hoz hasonló bekecsét; kék nadrágot húz, melyen a sok csíkú, piros suj- 
tás díszeleg, a lábán pedig ilyenkor mindig csizmát hord.

De térjünk át a dályoki, izsépi, mároki és darázsi, ez egyfajú duna- 
vidéki sokacz nép ismertetésére.

E sokacz nép erőteljes, magas, szép keleti typus; jóformán mind 
barna s csak kivételkép találunk egy-két szőkét. Kár, hogy e népfaj 
veszendőben van az egy gyermekes-rendszer miatt.

E sokacz nép szereti a munkát, földjeit igen jól műveli, a hajnal 
hasadása már a mezőn találja a munkában. Az elkülönítés előtt legfőbb 
jövedelmét a szarvasmarha-, juh- és disznó-tenyésztésből merítette s így 
a földekre, daczára, hogy kitűnő minőségűek, nem nagy gondot fordított; 
de most a föld lévén úgyszólván egyedüli jövedelmi forrása, azt szorgal
masan és czélszerüen munkálja. Van ugyan most is egyes gazdagabb 
háznak 30—40 drb szarvasmarhája, 4—500 drb birkája, 30—40 drb 
sertése, de a szegényebbek csak 4—10 drb sertést hizlalnak, ebből a 
ház számára visszatartanak a mennyit szükségesnek gondolnak, a többit 
pedig eladják. Egyáltalán a sertés-tenyésztés képezi ma a sokacz népnek 
legfőbb jövedelmi forrását. Árpát, burgonyát, tengerit nem árusít el, 
hanem sertéseit hizlalja vele s mikor azokat eladja, abból fizeti adóját 
és fedezi egyéb szükségleteit. Vannak egyes gazdák, különösen Dályokon, 
kik évenkint 3—400 drb sertést hizlalnak s teljesen berendezett sertés- 
hizlaldával bírnak. A baáni, baranyavári és részben a mohácsi vásá
rokra hajtott sertések jóformán mind e négy sokacz községből valók. De a 
kik nagyobb tömegben hizlalják sertéseiket, azok nem is hajtják a vásárra, 
mert a külföldi kereskedők helyben megveszik azokat.

A nagyobb gazdáknál, hol 30- 40 drb szarvasmarha van, a tehe
neket, daczára, hogy nagyon szeretik a tejet és túrót, még sem fejik soha;



BARANYA NÉPEI. 295

de ha beteg van a házban, akkor összejárják az egész falut egy darab 
száraz túróért ama hiedelemben, hogy attól a beteg meg fog gyógyulni. 
Most alig egy pár év óta kezdenek egyes sokaczok tehenet tartani fejés 
czéljából s hihető, hogy rövid idő alatt belátván annak hasznos voltát, a 
fejős tehéntartást megkedvelik.

E nép becsületes, békés, vendégszerető, hanem bizalmatlan, különö
sen az úri osztály iránt és ha valaki bizalmát megnyerte, annak aztán 
kitárja szivét, lelkét a legőszintébben. Indulatos, heves, iszákos és ha 
valaki megsérti, nem egy hamar feledi el. Szereti a magyart és a magyar 
nyelvet, habár csak egy pár szót ért belőle.

Sokacz által elkövetett nagyobb lopás nem fordul elő, hanem holmi 
apróságot, vagy gyümölcsöt, ha talál, azt meglopja — úgy szintén ha 
virágot lát és nem fél attól, hogy rajtakapják, nem tudja megállni, 
hogy le ne törje és magát vele föl ne cziczomázza. Télen, mikor már virágot 
nem lát, zöld fenyőfa-ágacskákat lop és azt tűzi a kalapjára, vagy süve
gére, a nő pedig bokrétába köti s azt a feje búbjára tűzi, ha leány, a 
hajához, ha asszony, a főkötőjéhez (kapicza). Úgyszintén nem tartja 
lopásnak az uradalomtól kötözésre használandó sást, vesszőt lopni, vagy 
kocsi-rúdnak való fát, mentségül azt hozván föl, hogy ez az elkülönítés 
előtt közös volt.

E nép igen edzett és nagyon szereti a fürdést. Kora tavaszszal, 
mikor még nem csak a viz, de a levegő is hűvös, a sokacz-gyermekek 
már csapatonként fürdenek, a figyermekek is külön, a leánygyermekek is 
külön.

A nők és leányok még a legnagyobb hidegben és hóban is mezí
telen lábbal járnak a ház körül, térdig a vízben állva mosnak, a férfiak 
pedig kora tavasszal 3—4 óra hosszat halásznak a tapogatóval hasig érő 
vízben s úgy, hogy sokszor mikor haza jönnek a halászatról, a gatya 
megfagyva van rajtuk.

Az ételekben nem válogatósak ; főtáplálékuk a kenyéren kívül a bab, 
burgonya, hagyma és paprika. Télen kétszer étkeznek naponta és pedig 
meleg ételt — reggeli 9 órakor és d. u. 5 órakor, — nyáron, vagy tavasz
szal a nagy munka időben pedig egyszer, mikor este hazajönnek, a reggeli 
és ebéd a mezőn lévén, kenyérből, szalonna- és hagymából áll. Meleg ételük 
mindig ugyanaz: erősen megpaprikázott sűrű bab- és burgonya-leves csip- 
kedettel, vagy metélt tésztával, melyeket egy nagy tálban az asztal köze
pére helyznek s abból kanalaznak. Ünnepnap füstölt sertés-húst is főznek 
a bab- és burgonya-levesben. Marhahúst a szegényebb sokacz évekig nem 
eszik, de van neki baromfia, melyet szorgalmasan nevel, van füstölt 
sertés-husa, mert még a legszegényebb is öl évenként legalább egy ser
tést. Ünnepnapokon csibét, kacsát, vagy ludat öl, azt összeaprítja és 
paprikásnak megfőzi; előbb a levesét eszi meg tésztával, azután a húsát 
külön. Nagyobb ünnepeken zsírban kisütött fánk-forma tésztát készít, vagy 
rétest. Ha nem jó a dió-, vagy mák-termése, akkora tökmagot lehéjazza,
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mozsárban megtöri s ezzel készíti tésztáját. Kedvencz étele még a prósza 
(kukoricza-lisztből készült tészta).

Patriarkális életet élvén, van néhol 7—8 házaspár is egy háztar
tásban, ezek aztán nagyobb ünnepek alkalmával tinót, sertést, vagy 2—3 
birkát vágnak.

A sertést a sokacz a legkezdotlogesebb módon ö li; mikor a sertést 
az ólból kiereszti, fejszével fejbe üti, megszórja, vérét egy tálba ereszti 
s ebből tengeri kásával hurkát készít, azután ráteszi a sertést egy rakás 
szalmára s azt meggyújtja, s miután a sertés már eléggé megpörkölődött, 
a hátán fölbontja és az egész állatról lefejti a szalonnát, úgy, hogy még 
a sonkán se marad semmi, ezután a szalonnát, úgyszintén a húst is 
leszedvén róla, előbb a kalbásznak valót összeaprítja, jól megsózza és 
füstös levegőre akasztja, hol mindaddig tartja, míg csak el nem használja.

A dályoki, izsépi, mároki és darázsi sokaczok még most is patriar
kális életet élnek, úgy, hogy egyes házban 4, G, 8 házaspár lakik közös 
háztartásban és egy szobában. Megválasztják maguk között a legidőseb
bet, vagy legtekintélyesebbet gazdának, a ki a ház vezetését intézi; egyre 
bízzák a szőllőmüvolés kezelését, a másikra a földek művelését, a harmadik 
juhász, csordás, kanász stb. Minden nagyobb munka előtt előbb együttesen 
tanácskoznak s akkor a létrejött megállapodás szerént intézik a munkát.

Minden termésből annyit tartanak vissza, a mennyi a ház szükség
letére elégséges; a többit eladják, úgyszintén mikor szarvasmarhát, juhot, 
sertést adnak el, a bejött összeget egymás közt fölosztják s ebből szerzi 
be mindegyik magának a szükséges ruházatot a maga, felesége és gyer
mekei számára, ebből fedezi többi magánkiadásait. A lakodalmi, keresz
telési és temetési költséget az egész ház közösen viseli, úgyszintén az 
adót is.

A házi teendőket a nők végzik, valamint a kerti és mezei munkát, 
tengeri, bab-, burgonya-, paprika-, hagyma-vetést, kapálást, egyszóval a 
kapás-növények minden munkáját. Van köztük egy „soros“ (redusa) — 
minden nap egy másik — ez végzi a főzést, sütést és minden egyéb mun
kát, mely az nap a házban előadja magát, míg a többi sző, fon, varr. 
Még éjjel is fonnak, úgy, hogy néha alig alszanak egy-két órát. Minden 
nő saját férjét és gyermekeit gondozza. Ha a nők a mezőn dolgoznak, 
akkor a „sorosának kell még az ebédet is kivinni számukra.

A férfi-gyermek, mikor az iskolát elhagyja, vagy kanász, vagy juhász 
lesz; a leány-gyermek azonban otthon marad és folyton varr, hímez s 
készíti kelengyéjét — és csakis a nagy és sürgős munkaidőben megy ki 
a mezőre az asszonyoknak segíteni; de a házi munkában, főzés- és sütés
ben nem segít, azt csakis mikor férjhez megy, kezdi tanulni.

A leány kelengyéjét képezik: 10—30 drb ing, melyek közt van egy 
pár igen díszes és értékes, úgy hogy darabja 15—30 frtba kerül, 5—G 
díszes kivarrású kötény (szoknyát nem kap, arról férjének kell gondos
kodni), 3—4 öv, egy ünnepi, a többi hétköznapi, ha gazdagabb, földig
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érő róka-prémes, széles zsinórral kisujtásozott bunda, egy pár csizma, 
bőrczipő, gyapjú-harisnyák, törülköző-kendők, új szűr, ponyva, zsákok, 
egy egészen fölszerelt ágy — de ágyfa nélkül — egy szövő-szék és 1—2 
faláda a ruha számára. Edényt nem visz a leány, de visz a férje számára 
inget és selyem-nyakkendőt, úgyszintén az após és anyós számára inget.

A család férfi-tagjai, ha megházasodnak, a házban maradnak, de a 
leányok kimennek a házból s a leány örökségét kikapja ruhában és pénz
ben, sőt néha vele Írásbeli kölcsönös egyességet kötnek, melyben a leány 
lemond minden további jogáról és követeléséről s magát teljesen kielé- 
gítettnek nyilvánítja.

Megtörténik, hogy a férfi vagyonnal biró nőt hoz a házhoz; e vagyon 
már nem közös, azért ha földekből áll, azt bérbe adhatja és a bérlet ösz- 
szegét saját czéljaira használhatja.

Veszekedés köztük ritkán fordul elő, mert belátják az együttélés 
előnyét. De ha mégis előfordul, akkor elosztozkodnak, mint ez az újabb 
időben habár gyéren, de előfordul.

Daczára, hogy néha 7—8 házaspár lakik egy házban, hűtlenség 
köztük nem fordul elő ; egyáltalán a házas nő hűtlensége ritka, de a 
leányok közt nagy számmal vannak erkölcstelenek.

Minden lakás 3 részből áll: egy nagy szoba, konyha- és kamrából. 
Az istálló, pajta, különböző magtárak s disznó-ólak külön vannak. A 
hosszú és nagy szoba falain czifra szent képek függnek, a szoba elején 
van az asztal, a szoba két oldalán pedig vannak az ágyak és szövő
székek. Van egy szobában 4, 6, 8 ágy s ugyanannyi szövő-szék. Minden 
házaspárnak van egy külön ágya s minden nőnek egy szövő-széke. Az 
ágy áll két lóczára helyezett deszkából, melyen szalmazsák, hosszú szőrű 
tarka pokrócz, lepedő s a lepedő alatt a fejnél vánkosok vannak. Az ágy 
be van födve saját szövésű, tarka sokacz gyapjú-szőnyeggel, mely egy
úttal takaróul is szolgál. A szobában az asztal mellett van 1—2 lócza és 
egy pár szalma- és saját faragású primitiv apró szék. Van még a szobá
ban egy fehérre meszelt agyag-, úgynevezett banya-kemeneze, mely körül 
1 lábnyi magas és ugyanoly széles padka van. Egyéb bútoruk nincs. 
Apróbb tárgyaikat a mester-gerendára rakják.

A konyhában a tűzhely alig 20 cm. magas s ott főzik cserép
fazékban, vagy pedig a kéményből vaslánczon függő üstben eledelüket 
és a sarkokban rendetlenül elhelyezve találjuk a tálakat, tányérokat, viz- 
merítő vödröt és egyéb apróságot. Az evésnél csak kést és kanalat hasz
nálnak, a villa ismeretlen előttük. A kamrában tartják a fehérneműt és 
minden ruházatukat. Minden házaspárnak van egy-két külön ládája, mely 
zár alatt van s ebben tartja pénzét, gyöngyeit, ruházatát.

A nőnemzedék igen szép, barna, magas, nyúlánk, fekete-, vagy kék- 
szemü; kezeik finomak, vékony és hosszú ujjakkal. Mindannyian föstik 
magukat, arczukat halavány rózsaszínre. Ezt oly tökélylyel végezik, hogy 
a ki nem tudja, nem veszi észre, de idővel a festék nagyon elrútítja őket.
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úgy, hogy 25—30 éves korukban, ha nincsenek kifestve, teljesen rút, 
sápadt és ránczos arczuak.

Ruhaviseletük, a mily egyszerű a hétköznapi, oly czifra és díszes az 
ünnepi. A férfi hétköznapi öltönye : kalap, fekete nyakkendő, saját szövésű 
vászon-ing és gatya, mely a térd alatt meg van kötve és bocskor; télen 
báránybőr-nadrág, ujj nélküli baránybőr-mellény és ugyanabból süveg. 
Az asszonyé: főkötő (kapicza), a fiataloknál tarka, az öregeknél fehér — 
egyáltalán a fehér szin náluk gyász-szin — tiszta fehér vászon-ing és 
szoknya, mely kétoldalon a csipelynél föl van tűrve és ö v ; a leányé: 
hófehér csipkés kivarrt ing, tarka öv, széles fonatú haj s azon virág
bokréta, a nyak körül üveg gyöngysorok.

A férfi ünnepi öltönye az öregebbek- és tehetősebbeknél: asztrakán

Sokacz-ház.

süveg, fekete selyem-nyakkendő, zsinórozott fekete posztó-dolmány, fölötte 
czifra új szűr, vitézkötéses magyar-nadrág és ránczos csizma; a fiatalok
nál : fölbokrétázott puha, széles karimáju fekete kalap, selyem-nyakkendő, 
igen díszes, csipkés selyemmel, szalaggal és aranyos lemezkékkel kivarrt 
ing, mely fölött rövid, csipelyig érő tarka színű selyem-, vagy bársony
dolmány van, úgy, hogy a díszes ing csipkés és hímzett vége a dolmány 
alatt szabadon lebeg; vitézkötéses magyar posztó-nadrág, tűrött szárú, sárga 
szegekkel kivert, hegyes sarkú csizma. A fiatal menyecskék öltönye: 
gyöngyökkel, aranyos lemezekkel kivarrt széles kapicza (főkötő), telerakva 
gömbölyű és sarkos tükör-darabocskákkal, rezgő tűkkel és szalaggal (ha 
még nem volt gyermeke, hófehér csipke-fátyol van a kapiczához tűzve) 
és az egész fejdísz kiegészítő része:' a kapicza hátsó részén egy nagy
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élő virágcsokor, télen bolti virág. A halánték körül fekete csigaalakú 
récze-tollakat tűzdelnek, fülbevalójuk nagy lógós ezüst-függő, nyaku
kon van 20—40 sor különböző szinü üveggyöngy, mely fölött a gaz
dagabbaknál 1, 2, 3 sor ezüst tallér-füzér ékeskedik. Ez alatt van a gyönyö
rűen hímzett és szalagokkal kivarrt betétes bő ing, melyet a nagy bronz- 
szinü csattal ellátott és hímzett öv szorít a testhez, az ing fölött egészen 
rövid (törökös), ujjatlan selyem-mellénykét viselnek, mely elül egészen 
nyitva áll. A szoknya színes szalagokkal díszített és kivarrt fekete atlasz
ból van, a lábbeli magas, fűzős bőrczipő piros harisnyával. Télen földig

A duna-vidéki sokacznők fej- és nyak-dísze.

érő rókaprémes, széles zsinórral kisujtásozot.t kék posztó-bunda, mely 
előttük annál értékesebb, minél több kivarrt gyári jegy van ra jta ; télen 
czipő helyett csizmát hordanak.

A leányok viselete jóformán ugyanaz ; fejükön kapicza helyett bolti
virág és rezgő-tűkkel fölékesített koszorút viselnek és pedig nagyobb 
ünnepek alkalmával ke ttő t: egyet elől az arcz körül, a másikat a fejük 
búbjára tűzik.

A leány hajfonata egészen lapos és igen széles. Az összes hajat két 
részre osztják, ebből az egyik képezi az első fonatot, a másik a hátsó t;
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az első hajfonatot, mely a homloknál legszélesebb, 25—27, a hátsót, mely 
a nyaknál legszélesebb, 35—37 (mindig páratlan) ágból fonják; a fonatok 
végét a fej búbján tűzik össze s ide helyezik a koszorút, vagy virág
bokrétát. Nyakukon ugyanannyi gyöngysor és ezüst tallér-füzér van, 
ugyanolyan törökös mellénykét viselnek, mint az asszonyok, csakhogy fekete 
atlasz-szoknya helyett igen díszes patyolat-inget hordanak, mely a két 
csipelyen föl van tűzve, hogy az alatta levő gazdag hímzésű, fehér alsó
szoknya jobban kilássák. Leányoknál elmaradhatlan még a díszes tarka 
selyem-kötény. Télen a leányok csipelyig érő fekete prémes posztó-bundákat 
viselnek.

A nők és leányok, az ünnepnapot kivéve, egészen keletiesen bekötött 
fejjel és arczczal járnak és dolgoznak még a legnagyobb hőségben is, 
úgy, hogy csakis a szeműk látszik ki.

A duna-vidéki sokaczok ruhaviselete 1893-ban II. Vilmos német 
császár és Albert szász király figyelmét és érdeklődését is fölkeltette. A 
fejedelmek Albrecht főherczeg baranyai uradalmában vadásztak s ez 
alkalommal megtekintették a mi sokaczainkat. A német császárnak igen 
megtetszett a sajátságos öltözék s nem győzte dicsérni a festői látványt, 
melyet a sokaczokból összeállított kép nyújtott neki.

A sokacz mind róm. kath. és igen buzgó és vallásos; a templomba 
nagyon szeret járni. így például az izsépi plébánia-templom 3 kilóméter
nyire van a községtől, az Ó-Duna partján s nincs télen az a sár, az az 
esős, vagy hózivataros idő, hogy vasár- és ünnepnapon e nagy templomot 
legalább is kétharmadában meg ne töltenék.

A böjtöt szigorúan megtartják, daczára, hogy a böjt szigora újabb 
időben enyhítve van, mégis sok sokacz-ház az egész nagyböjtben nemcsak 
húst, de még zsírosat sem eszik. A fele böjtöt pedig jóformán az egész 
nép ma is szigorúan megtartja.

Gyónását — kevés kivétellel — mindannyi elvégzi, sőt az asszonyok 
többször is járulnak évközben a szent gyónáshoz.

Őseiktől rájuk maradt szokásokat a legnagyobb pontossággal meg
tartják. Ilyen régi szokások a keresztelés, halálozás, de főkép a lakodalmi 
ünnepélyeknél fordulnak elő.

A keresztelésnél a régibb időben a komákat nem változtatták: a ki 
az első gyermeknél volt, az maradt a többinél i s ; de most már változ
tatják úgyszólván minden gyermeknél. Mikor a gyermek megszületett, 
tudtára adják a már előre fölkért keresztatyának és keresztanyának, hogy 
mikor lesz a keresztelés. Ha a gyermek fiú, a keresztatya maga viszi a 
templomba a bába kíséretében; ha leány, a keresztanya. Mikor a gyer
meket a keresztelésről haza hozzák, legelőször is az ágy alá teszik egy 
pár perezre s csak azután adják az anyának át.

Míg a gyermekágyas anya fekszik, addig a keresztanya hoz számára 
eledelt: rétest, pogácsát, csibe-, vagy sertés-húst, bort, pálinkát; de az 
anya többi nőrokonai is folyton hoznak eleséget, úgy, hogy jóformán tel
jesen ellátják élelemmel, míg föl nem kel, a mi rendesen 8 nap után



Tetszik neki a leány!
Zelesny K. fényképe utún.
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történik. A gyermekágyas anya addig, míg föl nem kelt, erősen lefüggö
nyözött mennyezetes ágyban fekszik, hol őt semmiféle férfi, még saját 
férje sem láthatja. A betegágyas anyának főgondozója a bába; ez mos 
reá ép úgy, mint a gyermekre, sőt még szükség esetén főz is. A bába 
fizetése minden szüléstől 1 kenyér és 20 kr. A községtől évi 40 forint 
fizetése van.

Ily egyszerű szokások vannak a halálozásnál is. Ha valamely férfi 
meghal, a szomszédférfiak jönnek őt levetkőztetni, megmosni és fölöltöz
tetni ; ha nő, akkor ezt a szomszédnők végezik. A halottra mindig a leg
szebb ruhát adják; melyben a beteg meghalt, vagy elégetik, vagy pedig 
a koldusoknak dobják. A leány egész fejdíszét, selyem-kendőjét stb. a sír
keresztre aggatják, de előbb bevagdossák, hogy értéktelen legyen, nehogy 
holmi vándorló-legény ellopja. Mikor gyümölcsérés van, az anya minden
féle gyümölcsöt visz a temetőbe s azt gyermeke sírjára teszi. Vasár- és 
ünnepnap az anyák tömegesen látogatják kedves elhunytjaik sírját s ott 
imádkozván, szentelt vízzel locsolják.

A halottat a szoba közepére helyezett és két lóczára vetett ágyra 
fektetik, oldalánál égő gyertya s egy edényben szentelt viz van. A halot
tat mindig látogatják, még éjjel is és körülötte térdepelve imádkoznak, 
míg el nem jön a temetés ideje. Közvetlen a temetés előtt beteszik a 
koporsóba. A nagyobb halottaknak a koporsót az asztalos készíti, a kis 
gyermeknek pedig, különösen ha szegényebbek a szülők, a házbeliek 
tákolnak össze koporsó forma ládát. A nagyobb halottat kocsin viszik ki, 
a kicsinyt pedig az anya maga viszi ki fején a temetőbe. Mielőtt a kocsi 
a halottal elindulna, a szentelt viz tartó tányért a kocsikerék alá teszik, 
hogy összetörjék s haza jővén a temetőből, a kocsinak egyik hátsó kere
két kiveszik és másnap reggelig se a kocsit, se a lovakat nem használják. 
Mikor a halottat a temetőben a sírnál leteszik, koporsóját felnyitják s újra 
elbúcsúznak a halottól, aztán leszegezik s leeresztik a sírba, de mielőtt 
behantolnák, pénzdarabokat dobálnak a sírba.

Legérdekesebbek a lakodalmi ünnepélyeknél előforduló szokásaik.
Mikor a család valamelyik figyermeke életének 18-ik évét betöltötte 

és nősülési engedélyét a misztériumtól megkapta, maga a család keres és 
néz leányt a fiú számára, és ha kedvükre való leányt saját falujukban 
nem találnak, akkor a szomszéd-faluban keresnek s ha találtak, tudtára 
adják a fiúnak, ki rendesen nem szokott ellene kifogást tenni, hacsak nem 
nagyon rút a választott. A leány-keresésben a család főként arra tekint, 
hogy a leány egészséges, erős, munkaképes legyen s így a munkában a 
ház segítségére lehessen; ha a leány esetleg árva s vagyonnal bír, előny
ben részesül; tehát szerelmi, szívbeli házasság nem fordul elő. Mikor a 
házbeliek már kiszemeltek egyet s megegyeztek, hogy az mind a fiú, 
mind a házra nézve jó lesz : tudtára adják a leányos háznak a napot, 
mikor fognak megjelenni leánynézőben.

A leányos ház tehát várja őket és a meghatározott időben a leendő 
vőlegény házából hárman-négyen (vőlegény nélkül) megjelennek a leányos-
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háznál, éldícsérik saját házukat, elmondják mennyi földjük, szőllőjiik, szarvas- 
marhájuk, lovuk, birkájuk, sertésük van.

Ez első látogatáskor nem végeznek úgyszólván semmit, mert a leány 
szülői kijelentik, hogy majd meggondolják magukat, jöjjenek el egy hét 
múlva, akkor majd határozott választ kapnak. Ez idő alatt elterjed a hir a 
faluban, hogy a leánynak kérője volt; most, ha a leány háza más kérőt 
jobb szeretett volna, kéz alatt tudtára adják az illetőnek, hogy jöjjön és 
nyilatkozzék, mert máskép a leány férjhez megy és ha ennek eredménye 
van, akkor ezt megüzenik az első kérőknek; ha nincs, akkor bevárják, míg az 
első kérők másodszor is megjelennek. Mikor megjelentek, behívják a leányt 
és a kérők előtt háromszor egymásután megkérdezik a házbeliek : „Akarsz-e 
hozzá nőül menni?“ S midőn a leány azt felelte: „Akarok!“ a kérők 
foglalót adnak neki, vagyis, mint ők nevezik, alm át; mert a kérők azt 
mondják: „Tehát jöjj és fogadd el az almát.“ Ekkor, ha van almájuk, 
abba tűznek pénzt (4—10—20 frtot, a mint a vőlegény erszénye megen
gedi), ha pedig nincs almájuk, akkor a pénzt a leány kötényébe dobják; 
ezzel a leány el van jegyezve. Ekkor együttesen elhatározzák, mikor jöj
jön a legény magát bemutatni. A meghatározott napon eljön a vőlegény 
a szülőkkel, házbeliekkel és a násznagygyal, hozván magukkal húst, kalá
csot, bort, pálinkát, ezt elfogyasztják s akkor kezdenek alkudozni, hogy 
mily ajándékot (ruhaneműt) hozzon a leány a vőlegény házában levő 
családtagok számára. Az elősorolt ajándékot nagyjában megbecsülik, az 
összeget a vőlegény azonnal kifizeti a leánynak készpénzben. A násznagy 
két gyűrűt (többnyire ezüstből) a sótartóba a só közé tesz, megjelölvén, 
melyik a vőlegényé és melyik a menyasszonyé és fölszólítja őket, vegye 
ki mindegyik a maga gyűrűjét a sóból és húzza föl ujjúra s ezzel meg
történt a gyürüzés. Ezután leülnek a menyasszony házában elkészült lako
mához. Az asztalnál az első helyet a vőlegény foglalja el, jobbról a 
násznagy, balról az apa, vagy annak helyettesítője s mellettük egymás
után ülnek a vőlegény házából jött vendégek kor szerént s azután a 
menyasszonyos ház férfi-tagjai. Nő egyáltalán nem ül az asztalnál, sőt 
még a menyasszony sem.

E mulatság eltart éjfélig, sokszor reggelig, hogy a vőlegény által 
hozott pálinkára is kerüljön a sor. A vőlegény szülői s nőrokonai az esküvő 
napjáig többször meglátogatják a menyasszonyt, mindenkor hozván maguk
kal süteményt és gyümölcsöt a menyasszony számára — de a vőlegény 
a menyasszonyával többé nem találkozik az esküvő napjáig, csakis mikor 
tanításra és a gyónásra mennek.

Esküvő előtti napon a „csausz“, a lakodalmi mulatság főrendezője, 
kinek mindenki engedelmeskedni tartozik, fölbokrétázott kalappal és csuto
rával sorba járja meghívni a vendégeket az esküvőre és a lakomára. 
Esküvő napján a vendégek már kora reggel összegyűlnek a vőlegény 
házánál és reggeliznek, reggeli után 9—10 óra körül kocsikra ülnek. A 
kocsit fölcziczomázzák nemzeti zászlókkal (melyet követválasztás alkal
mával kapnak), a lovakat pedig kendőkkel és a templomhoz hajtat-

20
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nak, ott leszállnak és tánczra kerekednek, míg a menyasszony meg nem 
érkezik.

Mielőtt a lakodalmas nép a vőlegény házában a reggelihez ülne, a 
vőlegény apja egy nyoszoló-leány és a vőlegény egyik legközelebbi fiatal 
nőrokonával kocsira ül s elmegy á menyasszonyért. A vőlegény nőrokona 
visz a menyasszony számára díszes fekete atlasz-szoknyát, selyem-kötényt 
és egy hosszú, földig érő rókaprémes bundát s abba fölöltözteti a meny
asszonyt; a bunda fölött van egy nagy fehér vászonkendő, melyet a 
vállról a mellen keresztezve hátul összekötnek, a menyasszony fejét 
pedig fehér fátyollal befödi. A vőlegény apja visz egy pár új csizmát, 
vagy czipőt és kapczát s ezt maga húzza föl a menyasszony lábára. A 
menyasszonyosbáz megvendégeli a vőlegény apját, nőrokonát és a nyo
szoló-leány t, ennek végeztével fölülnek a kocsira. A vőlegény apja a 
nyoszoló-leánynyal elül ül, a menyasszony pedig hátul jobb felül, balján 
pedig a vőlegény nőrokona és a templomhoz hajtatnak.

A menyasszony rokonai nem jelennek meg az esküvőn. Valamint a 
menyasszony bundában, úgy a vőlegény, ha még oly díszesen van is 
öltözve, szűrben (kabanicza) jelenik meg az oltárnál. Esküvő után az első 
kocsi a menyasszonyé, a második a vőlegényé, azután jön a többi s mind
annyian a menyasszony lakására hajtatnak.

Mikor az udvarba érnek, a menyasszonyt a vőlegény apja leemeli 
a kocsiról s bevezeti a házba, a vőlegényt pedig a násznagy. A többi 
vendég a konyhaajtó küszöbénél 20 krt fizet s e bejött összeget a főző- 
s fölszolgáló-asszonyok fáradtságuk jutalmaként maguk között fölosztják.

Bemenvén a szobába, a legelső helyet az asztalnál a vőlegény fog
lalja el, aztán jön a násznagy, koma és a többi férfi-vendég. A meny
asszony a nyoszoló-leánynyal és az említett kisérőnővel a szoba egyik 
félreeső helyén egy kis alacsony asztalkánál foglal helyet.

Ekkor a vőlegény kocsijáról behozzák az akó bort, sült húst, külön
féle kalácsot és hozzáfognak a villás-reggelihez. A „csausz“ (rendező) 
főlaprítja a hideg ételt és a vendégek elé teszi, de mégis ügy, hogy min
denből maradjon bármi csekély is, hogy elmondhassa: annyi volt, hogy 
el sem fogyott. A gájda (duda) ezalatt folyton szól és evés után tánczra 
kerekednek, kivévén a vőlegényt és a menyasszonyt; ezek mindig ülve 
maradnak, a vőlegény szűrben, a menyasszony az átkötött bundában, 
melyet még a legnagyobb hőségben sem szabad levetniük; enniök sem 
szabad semmit, hacsak nem lopva. Délután 3 óra körül van az ebéd 
(paprikás húsleves metélt tésztával, maga a paprikás-hús, rétes, pogácsa, 
fánk forma tészta és sült hús). Ebéd után ismét táncz egész alkonyatig, 
alkonyaikor a vőlegény vendégei a menyasszonynyal elmennek a vőle
gény házához — de a menyasszony vendégei közül senki sem — még a 
szülők sem. De mielőtt elmennének, a vőlegény leveszi vállairól a szűrt, 
a szoba legnagyobb szent képe elé leteríti a földre s reá térdel a meny
asszonyával együtt; ekkor hozzájuk lép a menyasszony apja s fölszólítja 
őket, hogy imádkozzanak, mit mikor elvégeztek, kérdi tő lük: „ Akartok-e
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boldogok lenni?“ „Igen.“ — „Szerencsések?“ „Igen.“ — „Megelégedettek?“ 
„Igen.“ Erre megáldja őket és az ég bő áldását kéri reájuk. Ezután meg
tölti a poharat borral, iszik belőle és a vőlegénynek nyújtja, ki előbb 
kezet csókol, azután iszik belőle és megkínálja a menyasszonyát is.

Ekkor fölkelnek s fölülnek a vendégek a kocsikra, a menyasszony 
kocsija megy ki legelőször az udvarból, utána a vőlegényé; de mielőtt a 
vőlegény kocsija kiindulna, a kocsihoz jön a menyasszony apja egy kancsó 
borral, előbb ő iszik, azután megkínálja a vőlegényt, ki mikor ivott, vissza
adja. Ekkor az örömapa a kancsót a kerekekhez vágja, jeléül, hogy a 
menyasszony végleg elhagyja az apai házat s ez a jel az általános indulásra.

Útközben a vőlegény kocsija kikerüli a menyasszonyét és most már 
a vőlegény a vezető. A vőlegény udvarában legelőször a menyasszony 
száll le a kocsiról. A kocsitól a ház küszöbéig üres zsákok vannak lete
rítve a földre, ezeken keresztül kell neki a házba menni. A ház küszö
bénél kap a házbeli nőktől két kenyeret, ezeket hóna alá veszi, úgyszintén 
mindegyik kezébe egy borral telt kancsót, mindezt beviszi és a ház asz
talára leteszi. A vendégek elfoglalják a főasztalt, a menyasszony pedig 
a nyoszolóval és társalkodónővel a számukra készített kisebb asztalt s 
így ülnek és mulatnak 1—2 óra hosszat. Végre a vőlegény leteríti szűrét 
a földre, letérdel reá ő és menyasszonya és most a vőlegény apja kérdi 
tőlük: „Akartok szerencsések, boldogok, megelégedettek lenni“ stb. ép úgy, 
mint az a menyasszonyi, háznál történt.

A menyasszony, vőlegény, násznagy, koma, dudás, csausz és néhány 
vendég elmennek a konyhából nyíló kamarába, ott a menyasszony lehúzza 
a vőlegény csizmáit és levet róla minden ruhát, az inget és gatyát kivéve. 
A vőlegény szedi le a menyasszony ruháit, az inget és övöt kivéve. Rövid 
időre kettecskén maradnak a kamarában s később már mint menyecske 
tér vissza férjével a szép sokicza. Ekkor fölteszik fejére a kapiczát, (főkötőt) 
s bevezetik a vendégek közé, kiket a menyasszony sorba csókol s kiktől 
pénzt kap. Ekkor már szabad neki járkálni, beszélni, fölszolgálni, sőt a 
tánezot a férjével ő kezdi meg. A táncz után behozza a menyecske 
az ajándékot, melyet magával hozott a házbeliek és a vendégek számára. 
A házbeliek számára hozott ajándékok értékesek, a vendégeké egyszerű 
peskirből (törülköző kendő) áll. Az értékesebb ajándékoknál a násznagy 
kezébe vevén az ajándékot, fölkiált: „íme nézzétek e szép ajándékot, melyet 
az új menyecske az ipa, ezt a napa, sógora, sógorasszonya stb. számára 
hozott“, kik mikor azt átveszik, pénzajándékkal viszonozzák. Ezek 
végeztével következik a vacsora. A vendégek is szoktak ételt hozni; ezt 
is föltálalják, megnevezvén mindig az illetőt, ki hozta és ekkor már a 
vőlegény és menyasszony is eszik-iszik a többivel együtt.

Az új házaspár nem távozhatik a mulatságból addig, míg a vendégek 
mind el nem mennek, a mi rendesen virradatkor történik. A vendégek 
közül sokan reggel ismét visszajönnek a maradékra. Gazdagabb házak
nál ily alkalommal elfogy 1 szarvasmarha, 1 sertés, 2—3 birka és 5—20 
akó bor.
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Az új menyecske pedig felkészül s a nyoszolyó-leánynyal a templomba 
megy misére és áldásra.

Az új házaspár egy évig nem alszik a közös szobában, hanem 
a kamarában. A fiatal menyecske egy évig maga söpri a házat, konyhát, 
kamarát, hord vizet, leoldja naponként az egész ház férfi-tagjainak a 
bocskorát s minden szombaton megmossa azok lábait s ezért egy évig 
nem is lesz „redusa“ (soros, napos) s így se főz, se süt.

Az özvegyek esküvője a lehető legegyszerűbb. Reggel gyónnak és 
mise után megesküsznek; még tanukat se visznek magukkal, hanem 
felkérik a tanítót és az egyházfit. Esketés után elmennek munkára.

A duna-vidéki sokaezoknak is csak úgy meg van a babonájuk, mint 
a többi köznépnek. Hiszik az ördöngös dolgokat. Van javas-asszonyuk, 
kuruzsló banyájuk is, a kit „vracsará^-nak neveznek, ez végzi a hókusz
pókuszt, ez babonázza meg az embereket. Az izsépi „vracsara“ annyira 
híres, hogy még a szomszéd vármegyékből is fölkeresik.

Legvégül bemutatunk a duna-vidéki sokaczok népköltészetéből néhány 
kedvelt dalt, melyet a jókedvű fiatalság szokott dalolgatni.

Gusta suma cl si puna lada, 
Sere moje jós punije jada.
Da je papira, kolik domovina, 
Da je pero, kolik Serajeva,
Da je tinta, kolik morje 
Jos k'torau tri mlada pisara, 
Pa da pisu tri godina dana : 
Nebi mogli izpisati jada !

Nema take lule, 
Noma Lake bulc 

U cara!

I.

Sűrű erdő de tele vagy árnyékkal,
De a szivem még telibb van bánattal. 
Ha volna akkora papír, mint e hon,
Ha volna toll, oly nagy, mint Szerajevó, 
Tinta, mint a tenger, a mely áradó, 
Ehhez három ügyes ifjú leiró 
S ezek három évig Írnának folyton:
Még se tudnák leírni nagy bánatom!

II.

Nincs olyan pipája, 
Nincs olyan babája

A császárnak !

Kó sto ima lulu 
Kó sto ima bulu 

Selim bég

Al’ Sclimu sada 
íz cárévá grada 

Stize gost:

„Íz ovog pehara 
Pij u zdravlje cara, 

Selime !“

Selim oci sklopi 
Zlaton pehar popi 

Do kapi.

Silno srce stego 
Pa zamisljen lego 

Na dusek.

Zapalio lulu 
Poíjubio bulu

Pa umro,

A milyen pipája 
A milyen babája

Van Szelim bégnek !

Hej ! de Szelimhez most 
A császári várból

Vendég érkezett:

„Ürítsed e pohárt 
S köszöntsed a császárt 

Oh Szelim !

Szelim szemét hunyja 
Az italt kihajtja

Egy cseppig.

Szive összeszorul 
S elaléltan borul

A párnára.

Meggyujtja pipáját, 
Csókolja babáját

És — meghal.
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Mila moja, gdi si sinod bila ? 
Majko moja u basti sam bila.
Mila moja, sto si tam’ radila ? 
Majko moja, ruzicu sam brala. 
Mila moja, komé si ju dala? 
Majko moja, dragom sam ja dala. 
Mila moja, voda ga adnela! . . . 
Majko moja, k’meni ga doncla.

Hol voltál az este édesem?
Oda lent, anyám, a kis kertben. 
Mit műveltél ott lent gyermekem? 
Édes anyám rózsákat szedtem.
S kinek adtad a rózsát te lány ?
A kedvesemnek adtam anyám.
De hisz’ őt a viz elsodorta!. . . 
Igen anyám, de nekem hozta.

IV.

A li! inoj Boze blagi !
Gdi l’je séd moj dragi ?
Ili pút putuje,
Ili vince pijc.
Ako pút putuje,
Sretno putovao,
Ako 1’ vince pije,
Na zdravlje mu bilo.
Ako 1’ drugu ljubi,
Od menő mu prosto,
Od mene mu prosto —
Od Boga prokleto !

Szerelmes Istenem !
Hol van a kedvesem ? 
Vagy messze utazik, 
Vagy borocskát iszik. 
Ha messze utazik, 
Kisérje szerencse,
Ha pedig bort iszik, 
Teljék benne kedve.
De hogyha mást szeret, 
Felejtsen el engem,
Én is elfelejtem — 
Verje meg az Isten !
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T a n ii g y.

B arany a  népoktatása.

nemzeti közművelődés roppant nagy organizmusában a 
taniigy a leglényegesebb tényező. Mind az, a mi ez ügy
ben történik, kihat a társadalom minden rétegére, az egész 
nemzetre.

Az iskolák az országban kezdetben csak az egyház 
szolgálatában állottak, mint a templom előcsarnoka, a melyben a helybeli 
lelkészek, vagy szerzetesek élőszóval leginkább vallási dolgokat, imádságot, 
templomi éneket, legfölebb még kis olvasást és számolást tanítottak 
országos terv és egyöntetűség nélkül; a tanítás terjedelmét és fokát a 
tanító buzgósága határozta meg.

Hogyan és mennyire lehetett elterjedve Baranya-megyében az oktatás 
és tanítás az 1000-dik év előtt, semmi adataink sincsenek. Talán a rómaiak 
alatt tétettek arra nézve hiányos kísérletek, de azok is oly szűk körre 
szorítvák, mikép haladásnak, illetőleg tudomány-szerzésnek alig nevez
hetők. Valószínű, hogy megyénkben már Szent-István alatt keletkeztek 
iskolák és kezdettek fejledezni a tudományos műveltség csirái, mert két
séget se szenved, miszerint a nagy király nemcsak a székesegyházak 
mellett, hanem minden monostorban állított iskolákat, nagylelkűen bizto
sítván azok fönnállását. Mint másutt, úgy megyénk területén is u. n. 
plébániai tanodák (fáréi iskolák) állíttattak föl, hol szerzetesek és zár
dák, apáczák és szent életű remeték egyedül a tanítás előmozdítására 
törekedtek. Ha azonban e tanodák léteztek, több mint valószínű, hogy 
azok a törökök betörése alatt, vagy uralmuk elterjedésével végkép meg
szűntek, mit bizonyít Istvánffy, kinek állítása szerént az iskolákra az 
1552-ik év utolszor virradt föl. Hogy ez időben akár az állam, akár a 
társadalom a nép oktatásáról és neveléséről gondoskodott volna, semmi
féle adataink sincsenek.

A XIV. század elején hazánkban már számosabb nevelő és tudo
mányos intézetnek kellett lenni, mit abból következtetünk, hogy 1332—35- 
ben, egyéb megyéket nem érintve, a pécsi püspöki megyében 400 plébániánál 
több volt.
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A mai értelemben vett népnevelésről a reformáczió előtt alig lehet 
szó s ez természetes is, hisz a lakósok nagy tömege az időszakban szol
gákból állván, ezeknek taníttatása senkinek sem állott érdekében, legke
vésbé uraiknak. Ez irány és fölfogás igen sokáig uralkodott, csak lassan- 
kint a 16-ik században jutott uralomra más nézet.

A vallás és közoktatás ügyébe a magyar nemzet részint az ország- 
gyűlés (1546. VI. XII., 1550. XIX., 1715. XI. III. stb.), részint a királyi 
udvari kanczcllária és helytartótanács (tanulmányi bizottság) utján folyt 
be. Az elemi iskolázás a reformáczió után is az egyház kezében maradt. 
Az 1560. évi nagy-szombati zsinat kötelességévé tette a lelkészeknek, hogy 
híveiket a hittan elemeiben oktassák. Elrendelte, hogy minden plébánia, 
vagy a szegényebbek egyesülve, iskolamestert (ludi magister) alkalmaz
zanak, kinek hivatása volt, a gyermekeket az ismeretek elemeibe beavatni, 
vagyis az olvasásra, írásra, egyházi énekre és a vallástanra tanítani. De 
mindez keveset használt — a kath. népiskolák elpusztultak.

Mária Terézia alatt kezdtek a Németországban ekkor e téren meg
indult mozgalom példáján indulva, a népoktatás fontos kérdésével komo
lyan foglalkozni, a minek eredmenye a liires „Ratio“ lett.

1785-ben a tanügy országos igazgatása megváltozott, a mennyiben 
Pécsett, Pozsonyban, Kassán, Nagyváradon és Zágrábban öt tanulmányi 
igazgatóság állíttatott föl, melyek a Budán székelő Niczkyi Kristóf gróf 
főigazgatóságára bízattak.

.1787—88-ban Bachmann János nevével találkozunk, ki 600 frt fize
téssel, úti- és étkezós-átalánynyal lett tanfölügyelővé kinevezve. Ez idő
ben az osztrák kormány németesítési törekvéseit látjuk érvényre jutni.

1778-ban Mitterbacher Dávid pécsi kanonok volt a pécsi tankerület 
inspektora.

II. Lipót alatt 1790—91-ben a közoktatásügy országos kidolgozására 
bizottság neveztetett ki. I. Ferencz alatt 1792-ben tartott országgyűlésen 
törvényt hoztak, hogy a magyar nyelvtan rendesen taníttassák. V. Fer
dinand. a királyi oktatók fizetését javítja, hazai nyelvünket a tanodákban 
fokozatosan behozza; de a népiskolákról és népnevelésről is atyailag gon
doskodik, képezdét alapítva és a falusi tanítókat a tisztesebbek sorába 
emelve.

1847—48-ban a közoktatásügy már többé nem föntarlott fejedelmi jog, 
hanem országgyűlési ügy.

A 40-es évek közepéig a népnevelés megyénkben általában annyira 
előrehaladt, főleg nagynevű Klimó, Szepesy  és Scitovszky  püspökök 
páratlan fáradozásai és áldozatkészsége által, hogy alig volt hazánkban 
megye, mely e tekintetben Baranyát fölülmúlta volna. Kevés község volt 
iskola nélkül. A protestánsok is kitűnő szorgalommal működtek a népnevelés 
terén, csak a szláv nép állt még itt is igen alant. A megye is fölkarolta az 
ügyet és járásonként összeiratta, a mi az iskolákhoz tartozik. Az össze
írásból látjuk, hogy több helyen a körülményekhez képest nem épen rossz 
a többnyire praeparandiát végzett tanítók állása, de az is kitűnik a jelen-



T A N Ü G Y. 315

tésekből, hogy itt-ott düledező félben volt az iskolaépület, hogy pl. egy 
helyen a pásztorokkal együtt cgy fedél alatt lakott a tanító, némely köz
ségben meg az iskola piszkos és egészségtelen volt. Ez időben a megyében 
221 kath. iskola, 271 tanító volt 15493 tanítványnyal. A reformátusoknak 
Nagy-Harsányban igen csinos, tágas iskolájuk volt, hol az 1844—45-iki 
tanítási évben egy rektor és két tanító alatt 93 növendék nyert oktatást. 
Baranyában minden eklézsiának volt iskolája, melyekben nem kovésbbé 
mozdították elő a népnevelést, mire ama körülmény is jótékony befolyás
sal volt, hogy a megyében csaknem minden 300 református lakót számláló 
faluban rendes lelkipásztor élt, a ki többnyire iskolatanító is volt. A GO anya- 
gyiilckezetet és 29.514 lelket számláló fe/só'-baranyai egyházvidéken 2413 
gyermek járt iskolába, de többnyire csak télen át. A 14 anyagyiilekczetet 
és 11.578 lelket számláló alsó-baranyai egyházvidékben az iskolások 
száma 129G. Iskolatanítóval ellátott evang. gyülekezet volt 17. A két anya- 
és 17 fiókkerületben 19 rendes és egy segédtanító oktatta az 1203 növen
déket. A nem-egyesült görögök (szerbek) iskolái a lehető legrosszabb 
állapotban voltak. A zsidók nálunk is különös gondot fordítottak arra, 
hogy gyermekeik Írni, olvasni és számolni megtanuljanak. Még a szegé
nyebb sorsú zsidó is tartott házitanítót.

Mily nagy gondot fordítottak megyénk főpásztorai minden időben a 
népiskolákra és tanítókra, fényes adatok eléggé bizonyítják. Már Klimó 
püspök (1751—1777) a megye kebelében számos helyen a serdülő nemze
dék tanítása végett iskolákat építtetett, a szegény iskolamesterek és tanulók 
fölsegélyezésére pedig a püspöki uradalomban volt papiros-malom egész 
jövedelmét átengedte. (E malom Pécsett a Tettye-utcza északkeleti végén 
állott s 1895-ben bontották le.) A nagy Szepesy  (1828—1838) több helyen 
templomot és iskolát alapított. Ha pedig azt akarnók egyenként kimutatni, 
hogy Scitovszky János (1838—1849) mily atyai gondossággal ápolta ez 
intézeteket, úgy a megye térképét kellene kezünkbe venni és kérdezni, 
hogy melyik népiskola nem érezte jóltevő keze áldását, hol nem javított, 
ösztönzött s pénzbeli segítséggel hol nem serkentett ? Hazaszerte tudva 
van e részbeni bőkezűsége és páratlan buzgalma; ezrekre mennek, miket 
e czélra évenként áldozott.

Szabadságharczunk lezajlásáig tart a népiskolák történetének az a 
korszaka, mely a sok küzdelem s ennek czéljai folytán előállított rend
szerváltozás következtében magán viseli, ha nem is a hanyatlásnak jellegét, 
de minden esetre a felekezeti érdekek legyezgetését és azok érvényesülé
sének elősegítését.

A magyar szabadságharcz lezajlása után nem zárkózhatott el a 
bécsi kormány a kor követelményeitől és pártolta, előmozdította az isko
lák fölállítását, aránylag czélszerűen szervezte, fejlesztette is azokat, 
annál is inkább, mert tudta, hogy az iskola a legalkalmasabb hely, hon
nan a nemzeti szellemet elnyomhatja s az elnémetesítést legsikeresebben 
terjesztheti. A tanítás főiránya úgy a közép, mint az elemi iskolákban 
természetesen német volt.
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Iskoláink történetében ez átmeneti korszak volt. Később aztán lassan- 
lassan ébredezni látjuk a népiskola géniuszát, hogy a következő korszak, 
mint a nép értelmi nevelésének, a szabad, értelmes és öntudatos polgárok 
képzésének magasztos eszméje, fényes diadalra emelkedhessék és elfog
lalhassa újra azt a magas polczot, mely számára már Mária Terézia és
11. József által kijelöltetett.

A legújabb korszak népiskoláink történetében az 1867-ik évvél 
kezdődik, mikor Eötvös József báró vette át a vallás- és közoktatásügyi 
tárczát. Eötvös a haza jövőjét, a haza boldogságát a nép értelmi nevelé
sébe helyezte. E meggyőződés indította őt ama törvényjavaslat benyújtá
sára, mely az 1868. évi országgyűlés által elfogadtatva, még az évi decz. 
5-én mint XXXVIII. törvényczikk királyi szentesítést nyert. E népiskolai 
törvény kimondja pénzbirságolás terhe, sőt a szülői fölügyeleti jog elvesz
tésének terhe alatt az általános iskolakötelezettséget, mely tart a gyer
mek 6. évétől 12, illetve 15 éves koráig és e mellett a községi hat osz
tályú népiskolák fölállítása által gondoskodik arról, hogy a gyermekek
12, illetve 15 éves korukig az iskola áldásthozó falai között tölthessék 
idejöket. A fölügyel etet szakférfiakra, kir. tanföliigyelőkre, községi iskola
székekre, a későbbi közoktatásügyi kormány pedig ideiglenes iskolaláto
gatókra bízta.

A felekezetek a népiskolák fejlesztésében általánosságban követték 
az állam példáját s bár sok nógatást eltűrnek, örömmel ismerjük be, 
hogy tetemes anyagi áldozatok árán törekednek haladni. Iskoláink leg
nagyobb része a felekezetek kezében van s terhét az ő vállaik viselik. 
A magyar nemzeti nevelés megállapításában kiváló érdemet szereztek.

A róm. kath. és egyesült görög-katholikus népiskolák rendszabályait, 
utasításait, tanítási terveit a püsköki kar 1877-ben adta ki. A szerb görög
keleti népoktatásügyet szabályozó, a szerb nemzeti kongresszus által 
hozott s a király által 1872-ben változatlanul jóváhagyott tervezetek az 
országos törvényeknek szintén megfelelnek. Ugyan ilyenek a protestáns 
felekezeteknek püspökségeik szerént külön-külön készült népiskolai szer
vezeteik, melyek főbb vonásaikban egységesek. Az izraeliták 1868. év 
végén egyetemes egyházi gyülekezeteket hívtak össze s itt alkotott és a 
király által módosítva jóváhagyott szabályzataik egy része szól az elemi 
iskolákról is, megszabván egyebek közt a hittan anyagát is. Különben a 
miniszteri tanítási tervet használják, de a német nyelvtan elemeit is 
tanítják.

Az iskolaszékek  az 1868. évi XXXVIII. t. ez. értelmében a községi 
és kath. iskoláknál megalakíttattak. Az ág. ev. hitközségekben az iskola
széki teendőket a zsinati törvények értelmében az egyháztanácsok, az 
ev. ref. kisebb hitközségekben pedig a praesbitériumok végzik. Elnökeik 
a róm. kath. iskoláknál a plébánosok, a többi felekezeteknél a hitközségi 
lelkészek. A jegyzői tisztet mindenütt a tanító végzi s a tagokat a köz
ség értelmesebb polgárai képezik. Legtöbb helyen az iskolaszék, mely mai 
szervezetében nem is felelhet meg czéljának, mit sem törődik az iskola
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ügyével, a min nem is lehet csodálkozni, mert oly elemekből áll, kik túl
nyomó részben annyit értenek a tanítási ügyhöz, mint a hajdú a harang- 
öntéshez ! És épen ebben rejlik egyik főoka falusi iskoláink fejletlensé
gének és hátramaradottságának.

A Baranyában fönnállóit megyei iskolatanács sokkal kevesebb 
sikerrel működött, mint a mennyit tőle vártak, minek oka az, hogy csak 
negyedévenként tartván ülést, a hozzá utalt ügyek későn nyertek elinté
zést; de a tanács tagjai is kevés érdeklődést tanúsítottak, úgy, hogy a 
tanács állandó 44 tagjának gyakran alig harmada, vagy fele jelent meg 
s ezek nagy része a megye székhelyén lakók közül került ki. E megyei 
iskolatanács 1877. február 12-én tartotta búcsú-ülését.

Megyénk iskoláinak alapítási ideje legnagyobbrészt a múlt századra 
esik. Van azonban sokkal régibb keletű iskola is, de miután a népokta
tásügyet csak Mária Terézia alatt rendezték, így a népiskolák ez időben 
kezdtek nyilvános társadalmi jelleget ölteni; a közfigyelem is inkább ez 
időtől fogva fordult feléjük s innen van, hogy sok, igen régi iskoláról 
csak ez időtől vannak, ha nem is mindig írásbeli, legalább emlékezet, 
vagy hagyomány szerinti adatok. Alapíttattak főleg a hitközségek, egyházi 
hatóságok és uradalmak által felekezeti jelleggel, mely jelleg az 1868-iki 
népoktatási törvény életbelépte által némely helyen megváltozott. Az 
iskola-épületek, néhány községet kivéve, igen szerények, sőt némely helyen 
czélszerütlenek. A legtöbb iskola utóbbi időben cserépzsindelyes tetővel, 
szilárd anyagból készült; de itt-ott találunk még szalma-fedelű viskókat is. 
A tanító lakása majdnem mindenütt az iskola-épületben van. A községi 
és róm. katli. iskolákat kivéve, egy-két helyen az iskola a pap-tanító laká
sán van. A tanítók lakása legtöbb helyen elég tisztességes és kényelmes.

Az 1868-iki népiskolai törvény életbeléptetése előtt alig volt néhány 
községnek iskola-vagyona, de a hivatkozott törvény 39. szakasza értel
mében ma már 60 helyen találunk ilyen czímen ingatlant, vagy készpénzt. 
E vagyonok részben egyesek kegyes alapítványaiból, részben a fekvősé- 
gek utáni bérösszegből és a tanulók iskola-mulasztási birság-pénzeiből 
származnak. Tanulói ösztöndíjjal csak elvétve találkozunk. Az iskola- 
föntartási költségeket vagy a község, vagy az iskolát föntartó felekezet, 
illetőleg a kegyuraság viseli. Az iskoláknak azok föntartóin kívül csak kevés 
községben vannak jóltevői, a kik a tanító csekély jövedelmének gyarapí
tásához hozzájárulnának. Ezek többnyire az illető kegyuraságok, továbbá 
olyanok, kik a tanulóifjúság serkentésére kisebb-nagyobb összeget ado
mányoznak, vagy pedig azokat ruházattal, tanítási eszközökkel s egyéb 
ajándékokkal ellátják. Az iskoláknak a kormány által tanítási eszközök
kel való ellátása mindenkor üdvös hatással volt.

Az iskolák fölszerelése kezdetben, a régebbi iskolai viszonyokat 
tekintve, természetszerűleg igen primitiv, sőt egyes helyeken teljesen hiá
nyos volt. Egypár helyen a nemrég múlt időkig is közönséges falusi 
korcsmái asztalokon és lóczákon kívül minden egyéb fölszerelés, bútorzat 
hiányzott. Volt olyan község is, hol az iskolás-gyermekek háromlábú kis
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székeket vittek magukkal otthonról az iskolába, a melyeken tanítás 
alatt ültek.

Szóval az iskolák berendezése és bútorzása régebben a legszerényebb 
igényeknek se felelt meg. A tanítási eszközök közül csak a fekete tábla 
volt meg. Időközönként a tanítási szerek, fölszerelések és bútorok pótol
tattak, gyarapíttattak, de azért mindezek még ma is több kívánni valót hagy
nak fönn, a mennyiben sok iskolában a számoló-gépen, fölolvasó-táblákon 
és térképeken kívül más tanítási eszközt alig találunk. Általában még 
mindig kevés amaz iskolák száma, melyek 1868. 38. t.-cz. 10. és 30. §-ainak 
megfelelően a szükséges tanítási szerekkel el volnának látva.

A régibb falusi tanítók közül alig találkozunk olyanokkal, a kik 
társadalmi, vagy irodalmi téren kifejtett munkásságuk, tevékenységük 
által kitűnnének; min nem is lehet csodálkozni, mert egyrészt képzett
ségük hiányos volt s másrészt önképzésükre a csekély javadalmazásból 
nem igen telett.

Régebben némely községben a tanító végezte a jegyző i teendőket is. 
Újabban pedig a tanító sok helyen postamester, sőt a községi tanítók 
közül találunk egy-két állami segéd-anyakönyvvezetőt is. A kántori 
teendőket manapság is a tanítók végezik, de nagyobb községekben újab
ban külön kántori állásokat szerveznek.

A tanítók javadalmazása régebben nyomorultul csekély volt és idők 
folytán is csak annyira javult, hogy mai jövedelmük még sok helyen a 
megélhetésre kevés s a meghalásra sok. Azt a csekély fizetést is, a mit 
kap, legtöbb helyen nem mint megérdemelt díjat, hanem mint kegyelem
kenyeret adják neki. Oly botrányos esettel is találkoztunk, hol az alkal
mazott tanítónak béres-konvencziót adtak fizetés gyanánt. Voltak falvak, 
hol a községi csősznek s a falu kanászának több jövedelme volt, mint a 
tanítónak. A túlszerény fizetésből nem tudtak megélni s így egyrészt az 
iskolaföntartó parancsára, másrészt a megélhetés némi megkönnyítése 
végett a sekrestyési és harangozói teendőket, mint a melyek után csekély 
külön díjazás járt, magukra vállalták. Az sem volt ritkaság, hogy a kántor
tanítók kötelességévé tették az ostyasütést. A fűtésre való fát a gyermekek 
vitték naponként magukkal, a miből nemcsak az iskolaszobát fütötték, 
hanem a tanítónak is juttattak. Mint a tanítói állást lealacsonyító körülményt 
fölemlítendőnek tartjuk az u. n. pinczézést is. Az anyagi szükség vitte 
őket erre. Némely községben a sorbafőzés, u. n. „kókoja“ dívott, t. i. a 
tanító házról-házra járt étkezni.

Míg ma falusi iskoláink túlnyomó részében már okleveles tanítók 
működnek, addig a régi időben sok esetben kiszolgált katonák s munka
kerülő mesteremberek végezték a népnevelés magasztos munkáját. Az ev. 
ref. iskolákban, mint régen, úgy most is, sok helyen a lelkész egyúttal 
tanító is, ki a tanításért külön csekély díjazásban részesül. A lelkészek 
a tanításra segédet is alkalmazhatnak, ha akad, ki a csekély fizetésért a 
tanításra vállalkozik. A hol pedig segédet nem fogadhat, ott maga a lelkész
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kénytelen a tanítást végezni. A hol szegény az eklézsia, maga harangoz a 
pap! A lelkész-tanítokon kiviil voltak és vannak ma is u. n. „előimád
kozó* (praeorans) tanítói állások. Pap-tanítók megyénkben csak a reformá
tusoknál vannak, számuk 13. Ama kath. jellegű iskolák tanítóit, kik 
filiáléban (az anyaközség fiókközségében) pap és orgona nélkül végzik az 
isten-tiszteletet, könyökös kántoroknak nevezik.

Még 18G8-ban állapították meg a tanítói fizetés minimumát 300 frtban; 
rá 24 évvel egy újabb törvényt hoztak, melylyel a 68-iki törvényt végre
hajtják. Tanítóink jövedelme legtöbb helyen terményekből á ll ; itt-ott 
azonban készpénzt kapnak. A minimális összegen alúli javadalmazást 
már csak elvétve, különösen a szerb jellegű iskolák tanítóinál, úgy a 
pap-tanítóknál találjuk. Az állam az iskola-föntartók kérelmére a tanítók 
fizetését újabban kiegészíti 400 írtra, do e kedvezményt a kath. s főleg 
a gör. kel. iskolák hatóságai, nehogy az államnak iskoláikra nagyobb 
befolyása legyen, nem veszik igénybe.

Az 1875. évi XXXII. t.-cz. a tanítói nyugdíjtörvény  megalkotásával 
a tanítóknak régi és jogos óhaja csak részben teljesült. 1892-ben módo
sították e törvényt; teljesen azonban ez sem elégíti ki a tanítóságot. 
Ennek egyik főhibája, hogy a kántori jövedelmet külön választották a 
tanítói fizetéstől s így akárhány kantortanító, a ki kapott 5—600 frtot 
évenként, csak 3—400 frt tanítói fizetése alapján nyugdíj áztatott. E miatt 
idősb kath. falusi tanítóink körében roppant nagy az elkeseredés. Azt 
mondják: „Adtál Uram esőt, de nincs köszönet benne.“

Legtöbb falusi iskolában csak egy tanító van s így ily helyeken 
sem igazgató, sem tanítótestület nincs. Az igazgatói czímet a kath. isko
láknál sok helyen az illető plébánosok maguknak vindikálják.

A pap és tanító közötti viszony  a felekezeti iskoláknál nem valami 
barátságos. Míg valamikor a tanító teljesen papjának alárendeltje volt, 
az újabbi iskola-törvények bizonyos önállóságot, függetlenséget biztosíta
nak a tanítónak, mit a pap nem szívesen lát.

A mi az iskola és szülői ház közötti viszonyt illeti, erről se szól
hatunk kedvezően; mert legtöbb szülő az iskolát szükséges rossznak tekint
vén, a tanítóra is átviszi ellenszenvét, minek kifolyása, hogy a tanítót 
nem szívesen fizeti.

Az iskolák belső élete legtöbb helyen kielégítő. A tanuló-ifjuság 
előmenetelének és fegyelmezettségének hiányossága részben abban találja 
magyarázatát, hogy a szülők még ma se szoktak le egészen ama régi 
hibájukról, hogy gyermekeiket nem szívesen küldik iskolába, hanem inkább 
otthon a gazdaság körül használják föl. Az iskolamulasztás oka a már 
föntebb említetteken kívül az a körülmény is, hogy a szülők szegénységük 
folytán gyermekeiket se ruhával, se iskolai könyvekkel nem láthatják el. 
Az is öreg hiba, hogy a műveletlen szülők a családi körben nem valami 
kedvezően nyilatkoznak a tanító személyéről, mi a tanító tekintélyét a 
gyermekek előtt rontja és a fegyelem-tartást megnehezíti.
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Falusi iskoláinkban a miniszteri, vagy az ez alapon készült, egy
házmegyei hatóság által kiadott tanítási tervet a körülményekhez képest 
a legtöbb helyen földolgozzák. A mely iskolákban a tanítás eredménye 
ki nem elégítő, ott a tanulók számában, a tanítási terv bő anyagában, 
az iskolák többnyelvűségében s azok hiányos fölszerelésében, a tanulók 
nagyobb mérvű mulasztásaiban, a tanítók öregségében és ebből folyó 
törődöttségükben és képtelenségükben keresendő és található az akadály. 
Legtöbb helyen egy tanító oldat 4, sőt 6 osztályt s így a falusi osztatlan 
iskolák eredménye nem is lehet olyan, mint a városi osztott iskolákban, 
a hol minden osztálynak meg van a maga tanítója. Ebből kifolyólag 
nagyon természetes, hogy a falusi iskolákban az általános eredmény úgy 
nevelési, mint tanítási szempontból nem lehet teljesen megfelelő. Sok 
falusi iskolában tanítják ugyan a reál-tanítási tárgyakat is, de a fősúlyt 
természetesen az Írás, olvasás és számolás tanítására fektetik.

A tanítási nyelv  az iskolák fölállításakor mindig a községbeli lako
sok anyanyelvéhez alkalmazkodott. A magyar törvényhozás az 1879-ik 
XVIII. t.-cz. megalkotásával a magyar nyelv tanítását a haza összes, 
bárminemű nyilvános népiskoláiban elrendelte és megállapította amaz átme
neti intézkedéseket, melyek mellett ezentúl oly tanító, a ki a magyar 
nyelvet nem beszéli, népiskolákban egyáltalában nem alkalmazható. A 
vallás- és közoktatásügyi miniszternek az 1885. május 28-án 20301. 
sz. a. kelt rendelete alapján mindama tanítók, kik a magyar nyelvet 
szóban és Írásban nem bírják és e nyelvet tanítani nem képesek, 
egyszerűen elmozdítandók. Míg csak rövid évtizeddel ezelőtt a magyar 
nyelv tárgyában az iskola várakozáshoz képest a kellő eredményt és 
előrehaladást nem tudta fölmutatni, ma már Baranyában úgy a német, 
mint szláv ajkú községekben — leszámítva egy-két gör. kel. jellegű isko
lát, melyeknek tanítói legnagyobb részt nem képesítettek — mindenütt 
nagyban és elég szép eredménynyel magyarosítanak tanítóink. Sok német 
ajkú községben szokásban van, hogy a szülők magyar falúba küldik gyer
mekeiket cserébe, hogy ott a magyar nyelvet elsajátítsák.

A hitoktatással az illető felekezetek lelkészei foglalkoznak, de az 
olyan községben, hol nincs pap, maga a tanító tanítja a vallástant is. 
Az iskolák egyetemleges hatása a községek lakosainak anyagi, értelmi 
és hazafias állapotára nézve, azok gyarapodását, haladását és a magyar 
nemzeti szellem szilárdítását eredményezi. Gyakran tapasztaljuk, hogy a 
jobbmódú falusi ember is készséggel küldi gyermekét a középiskolába s 
büszke arra, ha fiát úrnak nevelheti.

A tanítvámyok száma a községi lakósok számától függvén, a régi 
állapotokhoz mérten a lakósok szaporodásával folyton emelkedik. Ha 
mégis tapasztaljuk, hogy sok községben az iskolások száma nincs arány
ban a lakósok számával, ennek okát részben az 1878. évi népoktatási 
törvény ide vonatkozó részének lanyha végrehajtásában s másrészt az utóbbi 
években megyénkben is több helyen járványszerüleg föllépett diph- 
teritisz- és egyéb gyermekbetegségekben, nemkülönben az Ormányságban,
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a Duna vidékén és a Mecsekalj némely községében dívó „egy gyermekes“ 
rendszerben találjuk. Daczára, hogy az 1868. évi 38. t.-cz. 34. §-a vilá
gosan kimondja, hogy egy tanító 80 növendéknél többet nem taníthat, 
akárhány falusi iskolát találunk, a hol a tanítványok száma jóval meg
haladja a 100-at, sőt magában Pécs városában is egyes túlnépes osztá
lyokban 90—100 között váltakozik a tanulók száma.

Baranyában a kir. tanfölügyelőség kimutatása szerént 1896-ban 427 
iskola volt; 53 községi, 234 róm. katholikus felekezeti, 29 görög keleti, 
79 lielv. hitvallású, 21 ágostai, 7 izraelita, 1 magán jellegű. Ezek közül 
422 elemi, 5 polgári; — 403 vegyes, 10 fiú- és 14 leányiskola. A tankötele
sek száma 53.659 vo lt; 6—12 évesig 18.253 fiú és 17.743 leány, összesen 
35.996, 13—16 évesig 9.365 fiú és 8.298 leány, összesen 17.663. Római 
katholikus 41.406, görög katholikus 10, görög keleti 2.248, helvét hitval
lású 5.826, ágostai 2.517, unitárius 19, izraelita 1.633. Magyar 27.050, 
német 20.688, román 9, tót 381, szerb 2323, horvát 3290, ruthén 18. 
Tényleg iskolába járt az elemi mindennapi népiskolába 17.693 fiú és 
16.843 leány, összesen 34.540 tanuló; az általános ismétlő-iskolába 6726 
fin és 6595 leány; az iparos tanoncz iskolába 1560 fiú, az alsófoku keres
kedelmi iskolába 154 fiú; e háromféle iskolába összesen 15.035 tanuló 
járt. A polgári iskolába 135 fiú, 456 leány; összesen 591 tanuló. Közép
kereskedelmi iskolába 92, középiskolába 9—15 éves fiú 697. A megyében 
iskolába járt összesen 50.955 tanuló.

A tantermek száma a 427 iskolában 600 volt; 425 iskola a saját 
házában, 2 bérházban. A tanítók száma 599. Községi 112, róm. kath. 
felekezeti 328, görög keleti 29, helv. hitvallású 83, ágostai 23, izraelita 
17, magánjellegű 7. Az 599 tanító közül 547 képesített, 52 nem képesített; 
529 férfi, 70 nő.

A tanítási nyelv 53 községi iskola közül 42-ben magyar volt, 9-ben 
német-magyar, 1-ben horvát-magyar, 1-ben magyar-német-horvát; a 234 
róm. kath. jellegű iskola közül 104-ben magyar, 5-ben német, 96-ban 
magyar-német, 10-ben magyar-horvát, 19-ben magyar-horvát-német. A 29 
görög keleti iskola közül 10-ben szerb, 19-ben szerb-magyar. A 79 helv. 
hitvallású iskola közül 78-ban magyar, 1-ben német-magyar. A 21 ágostai 
iskola közül 1-ben magyar, 20-ban német-magyar. A 7 izraelita iskolában 
a tannyelv kizárólag magyar; ugyancsak a 4 magán jellegű iskolában is. 
E szerént a 427 iskola közül 236-ban magyar, 5-ben német, 10-ben szerb, 
126-ban német-magyar, 19-ben szerb-magyar, 11-ben horvát-magyar és 
20-ban magyar-német-horvát volt a tanítási nyelv.

21



322 T A N Ü G Y.

Pécs szab. k.ir_ város népoktatás-ügye.

Pécs szab. kir. város, a mint hajdan hazánk délnyugati részének 
legnagyobb és legvirágzóbb városa, a magyar kultúrának leghathatósabb 
terjesztője volt, úgy ma is, évszázadok nehéz és kínos küzdelmei után, 
előkelő helyet foglal el hazánk kulturális törekvéseiben, mely helyre e 
várost úgy kies, regényes fekvése, mint iskolai és egyéb kulturmissziót 
betöltő intézményei méltóvá tették.

Pécsett hihetőleg az első püspökséggel alapítottak .iskolát, mert már 
Bonipert 1008-ban Fulbert karnoti püspöktől Francziaországból kérte magá
nak megküldetni Priscián nyelvtudományi munkáját, a mi Pécsett létező, 
vagy legalább akkor létesittetni tervezett iskolára enged következtetni.

Pécs városában 1322-ben 50 kanonok és 300-nál több pap volt. Hol 
annyi pap és szerzetes volt, ott iskolának is kellett lenni.

A városi iskolákról azt mondja Toldy Perencz, hogy hihető, misze- 
rént legalább a XV. században valamennyi város el volt látva iskolákkal, 
mert hisz Prázmáron, az erdélyi szászok egy csekély helységében is volt 
városi iskola, kellett tehát lenni a nagyobb helyeken is. A tanítók a 
fáréi iskolákban a plébánosok, a városi iskolákban világiak voltak.

A török világban Makár bőkezűségéből, ki a városnak a török ura
lom alóli fölszabadításakor mint vezérkari tiszt tűnt ki, elemi iskolák 
emelkedtek Pécsett. A török hódoltság szomorú napjaiban Pécsett is, 
mint az ország mindama helyein, melyekre a török véres keze neheze
dett, az igaz hit világával kialudt a tudományé is. 1543-ban a régi Pécs 
megszűnt élni. Polgárai, papjai, tanítói tanítványaikkal együtt elvesztek, 
vagy elmenekültek s így a katholikus iskolák Pécsnek a török által tör
tént megszállása után csakhamar végkép elenyésztek. Istvánffy  Írja 
ugyan, hogy 1552-ben lllicinus Péter esztergomi kanonok tétetett volna 
Pécsre iskola-igazgatónak, de ez iskolának egyéb nyomaira épen nem 
akadhatni. Ha igaz is Istvánffy állítása, nem soká virágozhatott az emlí
tett intézet. Az első reformátoroknak a XVI. század elején már volt 
Pécsett iskolájuk.

Régibb adatainkból legfölebb csak a tanítók neveit és fizetését 
ismerjük, de a tanulók számáról és a tanítás tárgyairól stb. nem találunk 
az iskolát illető közelebbi részleteket.

Ama helyen, hol most a belvárosi községi elemi fiúiskola áll, a 
XVI. század végén, a mikor még Pécs alig szabadult meg a töröktől, a 
jezsuiták szerény hajlékot emeltek, mely lakóhelyül és iskolául szolgált 
s összekapcsolták a lelkészkcdést a tanítással. lG94-ben Széchenyi György 
primás a pécsi jezsuitákat ünnepélyesen beiktatta, hogy a népnek Isten 
igéjét hirdessék és az ifjúságot a tudományokban oktassák. 1787 körül 
nőneveléssel foglalkozó apáczák is voltak Pécsett.

A belvárosi népiskolán kívül, melyről alább bővebben lesz szó, már 
a jelen század elején a külvárosokban is találunk u. n. „triviális“ iskolát
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a kántortanító vezetése alatt. 1840 körül az ág. ev. hitvallásunknak, úgy a 
zsidóknak is volt imaházuk és iskolájuk.

A 40-es években találunk néhány zugiskolát is, melyben budai 
külvárosi bosnyák-asszonyok horvát nyelven tanítgatták a kisebb leány
kákat az olvasásra és imádságokra.

1845-ben a helytartótanács rendelete folytán a városi hatóság az 
iskolafelügyelői képviselővel és a tanítótestülettel tartott vegyes ülésben 
elhatározta, hogy egy tanító 100 gyermeknél többet nem taníthat; a tano
dái ügyekben jártas és értelmes iskolagondnok (curator) választandó, a 
zugiskolák eltörlendők, a zugtanítók pedig vizsgálattételre szorítandók.

1857-ben 264 tanító részvétele mellett tartották meg Pécsett az elrő 
tanítói nagy tanácskozmányt. 1860-ban a város köztörvényhatósága hatá- 
rozatilag kimondta, hogy iskoláiban ezentúl kizárólag a magyar nyelv  
használható tanítási nyelvül, mi a népiskolai törvény (1868. 38. t.-cz.) 
életbeléptetése után a felekezeti iskolákban is érvényre jutott s e haza
fias intézkedés következtében Pécs ma már minden részében megmagya- 
rosodott. A város hatósága karöltve a közs. iskolaszékkel, a múlt idők 
tapasztalatait sikeresen óhajtván fölhasználni, látva az iskolakötelezettek 
jelentékeny számát, elkülönítette a fiúgyermekek oktatását a leányokétól, 
kiket nőtanítók kezeire bízott. Mindenekelőtt azonban, különösen a kül
városokban, az osztályok számát szaporította.

Pécsett az iskolák alapításának ügye minden időben lelkes pártfo
gókat talált. Nemcsak a város köztörvényhatósága, hanem magánosok is 
melegen érdeklődtek az iskolaügy iránt s hoztak áldozatokat az iskolák 
fölállítása és fejlesztése ezéljából. Itt is, mint mindenütt, az iskolák kez
detben felekezetiek voltak, de az 1868. évi 38. t.-cz. életbelépésekor a 
városi tanács azonnal intézkedett, hogy a város összes kath. népiskolái 
községi jelleget nyerjenek. E törvény áldásos hatása abban nyilvánult, 
hogy ez időtől fogva az iskolák rohamosan fejlődtek. De nemcsak az 
iskolák belső szervezése, a tanítási rendszernek a kor követelményei 
szerénti színvonalra emelése képezte a város közönségének, különösen az 
újabb időkben főgondját, hanem áldozatkészsége abban is nyilvánult, 
hogy a közoktatásnak hajdan szerény hajlékai helyett díszes és minden 
tekintetben a mai kor színvonalán álló palotaszerü épületeket emelt, 
ekképen is fölkarolni akarván a népnevelés szent ügyét. Az iskolaépüle
tek mind egy vagy két emeletesek. A külső városrészekben fönálló iskola- 
épületek mellett találunk fölszerelt tornahelyiséget, mely egyúttal játszó
térül is szolgál, valamint iskola-kertet is.

A Farkas-Raskó-féle tanítói ösztöndíjat (évenként 80 irtot) a városi 
köztörvényhatósági bizottsági közgyűlésből kiküldött s a város különböző 
fokú tanintézeteinek képviselőiből alakult bizottság titkos szavazással 
minden év április 6-án (Coelesztin napján) Ítéli oda a leghazafiasabban 
nevelő tanítónak, vagy tanárnak. A többi Farkas-Raskó-féle, valamint a 
magy. kir. pénzügyminisztérium kezelése alatt álló ösztöndíjakat a tanulók 
nyerik.

21*
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A pécsi népiskolák fölszerelése és bútorzata régente, mint minden 
e fajta iskoláé, szintén nagyon kezdetleges volt, a mi az akkori állapotok 
mellett természetes is. Időnként azonban az iskolák fejlesztésével lépést 
tartva fokozatosan bővültek a tanítási eszközök és iskolai bútorzatok is. 
Ma már a pécsi népiskolák oly czélszeriien és bőven vannak fölszerelve 
és bebutorozva, — a szertári készlet is oly gazdag, hogy büszkén mond
hatjuk, miként városunk közönsége e tekintetben is annyit tett, mint kevés 
város széles e hazában. Különösen gazdag a belvárosi fiúiskola tanszer
tára. A tanítótestületi könyvtár , mely az összes városi tanítók rendelke
zésére áll, a belv. közs. fiúiskolában van elhelyezve. E könyvtár 1896 
elején 341 kötetes és 169 füzetes munkából állt. Gyarapítására a városi 
közs. iskolaszék évenként 50 frtot áldoz. Legtöbb testületnek van ezen
kívül kisebb saját könyvtára és mindenütt a maguk költségén szak- és 
egyéb lapokat járatnak a tanítók.

A közs. iskolaszék az 1868. évi 48. t.-cz. alapján alakult meg s 
minden három évben újra alakul. A tanítótestület szintén minden három 
évben választ abba saját kebeléből két tagot.

A közigazgatás a törvény szellemében lelkiismeretesen jár el. Az 
egészségügy érdekében a városi főorvos és a kerületi orvosok évenként 
többször meglátogatják az iskolákat, megvizsgálják a tanulókat, a bete
geket otthon is meglátogatják s a szegény tanulókat ingyen gyógykeze
lik, kik gyógyszereket a város terhére kapnak. Újabban a város negyed
mesterei által íratja össze az iskolaköteleseket, mi által azt a czélt éri el, 
hogy az iskolalátogatás nagyon rendes.

Az iskolák jótevői a városon kivül, mely sok száz szegény tanuló 
után a tanítási, vagy beirási díjat elengedi, ruházattal és tanítási szerek
kel is ellátja a szegény nép gyermekeit — még számosán vannak. Külö
nösen dicsérőleg kell megemlékeznünk a Pécsi Takarékpénztárról, mely 
intézet már évtizedek óta évenként tekintélyes összeggel járul a szegény 
tanulók fölruházásához és a jó tanulók megjutalmazásához.

Pécs városa tanítóinak nevéhez és működéséhez az elismerés leg
szebb emléke fűződik, mert a város népiskolai tanügyét folytonosan fej
lesztve, az iskolákat megfelelő színvonalra emelték.

A pécsi népiskolák tanítói már a régi időkben is készpénzzel java- 
dalmaztattak.

A pécsi tanítók fizetése, más hasonló városokhoz képest, elég tisz
tességes. Legújabban (1896) az összes városi tanügyi személyzet fizetésé
nek rendezése van folyamatban. A szolgálati évek száma az előbbi, hatá
lyon kivül helyezett nyugdíj-szabályzat szerént 30, 1890 óta pedig 40 
évben van megállapítva.

Régente tanítótestület nem volt. A fölügyeletet a kerületi esperes és 
az egyes városrészek plébánosai, mint az illető iskolák igazgatói gyako
rolták, míg nem az 1868. évi iskolatörvény alapján megalakult iskola
székre hárult e jog. A kir. tanfölügyelőn kívül az egyes intézeteknél a
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fölügyeletet az igazgatótanítók és az összes közs. népoktatási intézetek 
fölé 1891-ben kinevezett fölügyelő-igazgató — jelenleg Schneider István  — 
gyakorolják.

A 70-es évek végén a tanítók testületté alakultak; havonként érte
kezleteket tartanak, jegyzőkönyvet vezetnek, a miniszteri tanítási terv 
alapján részletes tanítási tervet készítenek, a rajz és torna kötelező taní
tási tárgy lesz, a főtanító igazgatói czimet nyer, a hitoktatás szerveztetik 
s külön hitoktatókra bizatik.

Míg a régebbi években az irás, olvasás, számolás és katekizmus 
tanításán kívül egyéb tanítási tárgyakat csak mellékesen tanítottak, 
újabb időben a reáltanítási tárgyak tanítására is nagy súlyt fektetnek.

A magyarosítás terén Pécs város iskolái mindig megtették a lehe
tőt. E tekintetben mindig voltak úgy a tanítók, mint a köztörvényható- 
ság, valamint az egyházi hatóság tanügyi tagjai között a hazai nyelvnek 
lelkes apostolai.

A régi, leginkább testi fenyítékből álló, fegyelm i eszközöket ma 
már nem alkalmazzák. Az iskolából kikerültek értelmi, erkölcsi és haza
fias állapota általában kifogástalan.

Beiratási és tanítási dijak régebben csekélyek voltak, ma azonban 
az összes községi, elemi, polgári leány, zene és az iparostanoncz iskolái 
úgy a magán vizsgálati díjak után e czímen a városi költségvetésben 
már igen tekintélyes összeg (1896-ra 10.245 frt) szerepel. Minden tanítás, 
év végén női kézimunka  és rajzkiállitásokat rendeznek, melyek nem 
kis mértékben fokozzák a tanulók szorgalmát és dicséretes ügyességről, 
ízlésről és szorgalomról tesznek tanúságot. A tanítási év szept. elejétől 
junius végéig tart. Szünidő hetenkint két fél nap délután. A tanítási 
évben negyedévenként a tanulók időszaki értesítőt kapnak.

Pécs szab. kir. város népiskolai ügye ma már oly nagy mérvű 
fejlődésnek indult, milyennel hazánkban talán egyetlen vidéki város se 
dicsekedhetik s részben e körülménynek is tudandó be, hogy Pécs a 
Dunántúlon nemcsak az első helyet vívta ki magának, hanem teljesen 
megmagyarosodván, védőbástyát képez a szomszéd szlávság erőszakoskodó 
nemzeti törekvései ellen.

A régebbi időkben sokat tettek városunk iskolaügyében Nagy  
József polgármester és Obadich János városi tanácsos; de legnagyobb 
érdeme van a városi községi iskolák fejlesztésében Aidinger János kir. 
tanácsos polgármesternek, mint a közs. iskolaszék ez idő szerénti elnökének.

Ha összehasonlítjuk a század elejét a jelenlegi iskolai állapotokkal, 
látjuk, hogy míg a század elején alig volt egy számba vehető iskolája 
Pécs városának, addig napjainkban, mint alább látni fogjuk, teljes virág
zásnak indult városunk népiskolai ügye.
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Pécs szab. kir. város népoktatási intézetei.
Tanítóképező intézetek.

A pécsi püspöki tanítóképező.

A pécsi tanítóképező már a múlt század végén fönnállóit s mint 
kir. intézet 1828-ig igazgatói minőségben működő tanár vezetése alatt 
szolgálta a népiskolai tanügyet. A növendékek nemzetiségre nézve magya
rok, németek és horvátok voltak s az ország különböző vidékeiről éven
ként mintegy negyvenen látogatták az intézetet. A módszertanon kívül 
az ének- és zenében, orgonálásban is gyakoroltattak és gyakorló helyisé
gül az elemi főtanodával egybekapcsolt zeneiskola szolgált. Ez időben az 
oktatás május 1-én kezdődött és három hónapon át tartott.

E tanítóképezdének utolsó tanára Szigvárt Vincze volt; helyébe 
1822-ben a főigazgatóság által a főelemi iskola tanítói karának egyik 
tagja lön kinevezve. 1828-ban a pécsi tanítóképezdét bezárták, minthogy 
a tanulmányi alap pénztára kiürült. Erre a budai helytartótanács oly 
értelmű rendeletet bocsátott ki, hogy a kik a tanítói pályára óhajtanak 
lépni, azok valamely főelemi iskolánál tegyenek vizsgálatot. E rendelet 
érvényben maradt 1831-ig, mikor a halhatatlan emlékű négyesi Szepesy 
Ignácz báró pécsi püspök saját költségén négy tanévvel ellátott tanító- 
képezőt alapított. A tanítóképező 1831-ben megnyílott s egyike hazánk 
legrégibb e nemű intézeteinek. Első tanárai a gimnáziumi igazgató veze
tése alatt Jankó János, Mendlik János, Szigvárt Ignácz és Vig Ignácz 
voltak. A tanfolyam 5 hónapig tartott. Virág vasárnapján kezdődött és 
szeptember végén végződött. A 30-as években képesített tanítók száma 
386. A 40-es években mar csak 124-en lettek képesítve.

Szepesynek  utóda a püspöki széken Scitovszky Kér. János 1841- 
ben az intézetet fejlesztendő, annak rendes két évfolyammá való átalakítását 
elrendelte. 1846—48-ban Kunszt Tamás gimnáziumi igazgató volt egy
úttal a tanítóképező igazgatója. 1846-ban 46, 1848-ban 48 volt a praepa- 
randisták száma. Az 1848/49-iki mozgalmas években megszűnt az intézet, 
melynek hiánya azonban mihamar érezhetővé vált s annak visszaállítását 
hangosan sürgették. A császári kormány azonban nem akart hallani e 
közóhajról s a növekvő tanítóhiányon úgy vélt segíthetni, hogy 1855—58- 
ban Pécsett tanítóképesítő magánvizsgálatokat tartatott azok részére, kik 
a tanítói pályára szánták magukat s arra elkészültek. A pécsi tanító- 
képezőnek hivatalos nyelve a magyar volt, de a bécsi minisztériumnak 
intézkedése folytán a magyarországi tanítóképezőkben a német nyelv hasz
nálata rendeltetvén el, ez intézkedés hatálya a Pécsett tartott tanítóképe
sítő magánvizsgálatokra is kiterjesztetett. Az okleveleket németül állították 
ki és azok, a kik ilyenre igényt tartottak, csak az esetben kapták kézhez 
oklevelüket, ha politikai maguk tartásukat hivatalos bizonyítványnyal iga
zolni tudták. Bármily erős megpróbáltatásoknak volt is kitéve ez időben 
Pécsett a tanítóképezés, tanférfiaink hazafias föladatuk megoldásában híven
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megállották helyüket és következetesek maradtak ama forró óhaj keresz
tülvitelében, hogy a pécsi tanítóképező hamvaiból föltámadjon. Hogy ez 
óhaj teljesült, Girk G yörgy akkori pécsi püspöknek köszönhetjük. Sok 
utánjárás eredményeként 1855. decz. 14-én az intézet fölélesztése kimon
datott. Ugyancsak Girk kezdeményezte a képző javára a gyűjtést, mely
nek eredménye 20-ezer frtot megközelítő összeg volt. Az intézet 1856. évi 
október 15-én újból megnyílt. A helyiségek az alapító-levél szerént a 
Pécs városi főelemi iskolaépületben voltak. 1868-ban nyerte tulajdonképeni 
otthonát a lyccumi épületben. A külső és belső szervezetében egészen

Szauter Antal.

megifjodott tanítóképezőbe igazgatóul Dobszay Antal pécs - belvárosi 
plébános, képzőtanárul pedig Szauter Antal székesegyházi karkáplán 
neveztetett ki, miután ez utóbbit a megyés püspök saját költségén Bécsbe 
küldötte, hogy ott az új tanítási módszerrel megismerkedjék. Mendlik 
Ágoston a hitoktatással, Schuszter Antal papnevelői alkormányzó a 
szépírással, Schmidt Péter székesegyházi orgonista a zene és P fílf Máté 
városi rajztanár a rajz és méréstan tanításával bízattak meg.

Az újonnan szervezett intézet iránt táplált jó indulat tettekben nyil
vánult. A kormány a képzőtanárok díjazását 735 írtban megajánlotta és
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4 tanítójelölt részére évi 43 frtnyi ösztöndíjat rendszeresített. Pécs városa 
a tanítási termek fűtésére 4 öl fát adományozott. Gruber György magyar
széki plébános tekintélyes vagyonát a tanítóképezőnek hagyta. Néhai 
M iskolczy Endre, Daróczy Zsigmond, Jónás József és Vörös Mihály 
pécsi kanonokok alapítványokat tettek.

A 60-as években a nemzeti szellem ébredésével egy szebb jövő vára
kozott a magyar tanítóképező intézetekre. Az 1868-ik évi 38. t.-cz. folyo- 
mányaképen az intézet egészen új alapokon és a törvényes kivánalmaknak 
megfelelőleg szerveztetett.

Az oklevélnélküli tanítók képesítése czéljából időnként póttanfolya
mokat tartottak. így 1870-bcn a Pécsett rendezett képezdei póttanfolyamon 
résztvett 183 néptanító, kik csekély 50 kr. napidíjat kaptak. Az 1871-ik 
évi póttanfolyamon részt vett 228 és az 1872-iki évben 92 tanító. Ez volt 
az utolsó tanítóképesítő póttanfolyam.

1871-ben a képező két évfolyamú volt ugyan már, de növendékek 
csak minden második évben vétettek föl s így egyszerre mindenkor csu
pán egy évfolyam állott fönn. Ugyanez évben a két évfolyamú intézet 
másodéves növendékeihez az első évfolyamra uj tanulókat vettek föl s 
ezzel megint meg volt egyszerre mind a két évfolyam. Ugyancsak ez 
évben kapta az intézet legelső rendes tanárát Schultz Imre személyében.

1872/73-ban Kovács Zsigmond pécsi püspök három évfolyamúvá 
tevén a képzőt, a második rendes tanári állást is szervezte, melyre 
Vörös Mihály neveztetett ki. Ugyanekkor nyílott meg az önálló, osztat
lan négy osztályú gyakorló-iskola, melyben 1885-ig ők maguk teljesítették 
az oktatást. 1886-ig a főelemi iskola, 1886—71-ig pedig a Marianusok 
(iskolatestvérek) fiúiskolája szolgált gyakorlóiskolául. Főleg dr. Wald- 
fogl Károly igazgató érdeme volt a külön gyakorlóiskola. 0  alatta és 
utódja Schultz Imre igazgatása alatt nyerte a képző tanítási tervét, föl
szereléseit, gyakorló iskoláját, Önálló tanárait, külön zene-termét, bútor
zatát, szóval mindenét. Schultz Imre saját költségén ifjúsági könyvtárat 
alapított, néhány évig önképző-kört vezetett és az intézetet úgy emelte, 
hogy a székesfehérvári 1878-iki kiállításon munkálataiért elsőrendű kitün
tetést nyert. 0  vezette be az intézetbe a hegedű-tanítást és adta ki 
1879-ben az intézetnek eddig egyetlen értesítőjét. 1885-ben Dulánszky 
Nándor pécsi püspök Döbrőssy Alajost bízta meg az igazgatással, kinek 
érdeme, hogy a képző segély egyletét megalapította. Legújabban, 1896. 
junius végén Döbrőssy Alajos intézeti igazgató „A pécsi püspöki tanító- 
képező-intézet történelmének rövid vázlata“ czímén megírta és kiadta az 
intézet történetét. 1889,90-ben Dulánszky elrendelte a negyedik évfolyam 
megnyitását és Eckhard Antal személyében külön zenetanárt adott a 
képzőnek.

A növendékek száma a képző négy évfolyamában összesen 70—80, 
a gyakorlóiskolában pedig 11—48 közt változott s az intézet fönnállása 
óta 1896-ig összesen 2133-an nyertek képesítő oklevelet. A 60-as, 70-es 
és 80-as években mint magántanulók nők is vizsgáztak az intézetnél.
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Az intézet költségvetése rendkívül szegényes.
Az intézet belső ügyei a tanári tanácskozmányokon beszéltetnek 

meg. Összesen 293 tanácskozási jegyzőkönyv van az irattárban, mely
ből 153 az utolsó 11 évre esik.

Régebbi időben itt tanárkodtak: Ulszesz Nándor, Plciningcr Ferencz, Wimmer Ede, 
Szigvárt Yinczc, Jankó János, Mendlik János, Szigvárt Ignácz, Vig Ignácz, Mendlik Ágoston, 
Schuszter Antal, Schmidt Péter, Pfilf Máté, Szauter Antal, Salamon József, Varga Ferencz, 
Pasics János, Körmendi (Fingernagel) Károly, Garay Alajos, Kelemen László, Bokor Ferencz, 
Soóstó Gyula, Puks Ferencz, Tirczka Antal, Pflanczer Gábor, Láng János, Koszter Boldizsár, 
Szuly József, Heid János, Bunycvácz (Erdélyi) János, Zányi György, Zsuljevics Márton, 
Romaisz Ferencz, Petz István stb. Jelenben az intézet elüljárói és tanárai: Hanny Gábor, 
apátkanonok, egyházmegyei tanfölügyelő. Döbrössy Alajos, intézeti igazgató, Schultz Imre, 
Vörös Mihály, Cséfay Flórián (rajz), Eckhard Antal, (ének és zene), Hradck Károly 
(hitoktató) tanárok; Gergclics József, gyakorló iskolai tanító és Hemmerich Károly, torna
mester. A közegészségtant dr. W ajdits Alajos, orvos adja elő. Az állami ellenőrzést pedig 
Salamon József, kir. tanfölügyelő gyakorolja.

A nőzárda róm. kath. tanitóképezője.

Ez intézet első sorban arra van hivatva, hogy a pécsi egyházmegyé
ben szaporodó leányiskolákat alkalmas tanítóerőkkel ellássa és e mellett 
maga a tanítónőképező se szűkölködjék tanítónőkben. A tanítójelöltek 
bcnlakásra vannak kötelezve, kik számra nézve ötvenen a zárda főnöknője 
és megfelelő számú zárdanők, mint fölügyelők (prefekták) vezetésére 
bízatnak. A künn lakás csak kivételképen és azoknak van megengedve, 
kik helybeliek, vagy valamely ingyenes jótéteményt élveznek és e mellett 
föliigyeletük tekintetében aggodalomra ok fönn nem forog. Az intézetben 
alapítványi helyek még nincsenek. Hogy a leendő tanítónők egyúttal jó 
háziasszonyokká neveltessenek, a bentlakó növendékek a házi dolgokban 
is segédkeznek s az idősebbek az internátus konyhájában a főzést is 
tanulják. A negyedévesek esetleg fölmerült akadályoztatás esetén köte
lesek az elemi lcányosztálvok tanítónőit helyettesíteni. Az első tanítási 
évfolyam 1895. év szeptember elsején vette kezdetét. A többi három 
évfolyam fokozatos egymásutánban fog föl állíttatni, úgy, hogy az intézet 
az 1898/9. tanítási évben teljes négy évfolyammá lesz. A tanítványok 
száma legutóbb 25 volt. Az összes zárdái iskolák igazgatója : Spies János, 
apát, székesegyházi kanonok s főnöknője : Brunner Gabriella. Hitelemzők 
a székesegyházi scgédlelkészek.

A működő tanítóerők a tanítónőképezőben: dr. Vörös Nándor, PVcisz Antoniette, 
Raab Saleria, G raf Alexia, Mayer Ignatia es Hemmerich Károly.
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P o l g á r i  l e á n y i s k o l á k .

A községi polgári leányiskola.

1868-ban Pécsett megindult a mozgalom a népiskolák 5., 6. osztá
lyának megnyitására. A belvárosban a leányok nevelését több magán- 
intézet és a „Mi asszonyunkéról nevezett nőzárda eszközölvén, a város 
csak a külvárosrészekben nyitotta meg a leányiskolákban az 5. és 6. 
osztályokat.

1877-ben a polgári leánytanoda fölállítása iránt előtárgyalások tétet-

A régi községi polgári leányiskola.

tek folyamatba, de a város a 6000 frt évi kiadást nem bírván meg, a 
kormány pedig csak 1600 frt évi segélyt helyezvén kilátásba, ez intézet 
fölállítása kedvezőbb időre halasztatott el, míg végre Aidinger János 
kir. tanácsos, polgármester megértvén a kor intő szavát, erélyes kézzel 
hozzáfogott a munkához, minek eredménye az lett, hogy 1881-ben a 
közs. polgári leányiskola megnyitását kimondták, s egyúttal elhatározták, 
hogy a létesítendő intézetben vegyesen férfi és női tanítási erőket alkal
maznak, az igazgatást pedig férfi-tanítóra bízzák. A határozatot a kor
mány jóváhagyta s a közs. iskolaszék mindenek előtt az intézet veze
tésére oly egyént keresett, kire leánynevelésünket nyugodt lélekkel
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rábízhatta. Ez egyént Varga Ferencz belvárosi népiskolai igazgatóban 
meg is találta. A tanítási évet megelőzőleg egy hónappal előbb tartatott 
meg a beiratás, mikor is az I-ső osztályra 29 növendék jelentkezett.

A második évben a második osztályt is megnyitották. Azonban ez 
intézet igen lassan vert gyökeret, úgy, hogy a harmadik évben sem volt 
51-nél több növendéke. A IV. osztály megnyitásával a növendékek száma 
113-ra emelkedett s ettől kezdve folyton fejlődött. Időközben Varga 
Ferencz halála bekövetkezvén, az intézet ideiglenes vezetésével Schneider 
István, majd Repics Vincze belv. tanítók bízattak meg. Az osztályok 
szaporításával egyúttal a tanítószemélyzetet is szaporították. Végre 1891- 
ben az igazgatói állás is véglegesen rendeztetett s 'a  közs. iskolaszék által

A zárdái polgári leányiskola.

ez állásra Reberics Imre neveztetett ki, a ki az intézet fönnállása óta 
tagja volt már a tanítótestületnek. Az 1895/96-iki tanítási évben, daczára 
annak, hogy a belvárosi közs. leányiskolát kivéve, minden városrészben 
5-ik és 6-ik leányosztály is van s hogy a városi polg. leányiskola mellett 
egy új, teljes négy osztályú polgári leányiskola van (a nőzárdában), a 
növendékek száma annyira megszaporodott, hogy az I. és II. osztály mellé 
párhuzamos osztályokat kellett állítani. Az intézet növendékeinek száma 
1890-ban a magántanulókkal együtt 273 volt. A növendékek tornatanítását a 
szakképzett városi tornatanító az intézet saját tornahelyiségében eszközli.

A régebbi években tanítottak: Púpos Erzsébet, Szecsödy József, Irinyi Sándor, 
Kelemen Katalin, Szegedy Fülüp és Schmidt János. Ez idő szerent itt működnek: Farkas 
Irina, Fatima Sarolta, özv. Frankné-AW/os Erzsébet, Hemmerich Károly, Hillebrandné- 
Aidinger Vilma, Hoffer Károly, Liebscher Vilma, Reberics Imre igazgató-tanító, Thaly 
Lujza és JJjváry Kamilla,
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A zárdái polgári leányiskola.

A zárdái polgári leányiskola fölállítása a 80-as évek végén határoz- 
tatott el s miután az eddigi épület amúgy is szűknek bizonyult, 70 ezer 
frtot meghaladó költséggel ritka szép palotát építettek, a melyben otthont 
leltek a polgári leányiskolán kívül a külső elemi és tanítónőképező intézet 
osztályai is. Ez új épület 1891-ben készült el, de a polgári ideiglenesen 
már 1890. szeptember 1-én nyílott meg a zárda régi épületében. Az új 
iskola díszes épületéhez dr. Dulánszky Nándor megyés püspök 10-ezer 
forintot s a káptalan 9400 frtot adott.

Belső berendezése teljesen modern. A 13 tanítási terem mellett van 
igen szép dísz- és kézimunka-terme, a polgári leányiskola használatára 
díszesen berendezett és fölszerelt természetrajzi és fizikai múzeuma. Az 
osztályokat fokozatosan fejlesztve, ma már a teljes polgári leányiskolában 
208 leány nyeri kiképeztetését, kiknek nevelésén és tanításán 6 okleveles 
tanítónő fáradozik.

Tanítónők: Tabelly Scolasztika, Lippay Terézia, Szabó Xavéria, Frank Paula, Raab 
Saleria, G raf Alexia, IVéber Aquinata, Máhl Hildegard, Stefkó Alfonsina, Kretschmann 
Annunciata, Németh Filomena, Mátyás Róza, Pintér Ferenczné és Boniperti Róza.

E lem i iskolált- 

Belvárosi községi fiúiskola.

A belvárosi fiúiskola történetét az 1778-ik évvel kezdhetjük. Hogy 
azelőtt is lehetett a belvárosban iskola, hova a kis gyermekek (7—10 éves 
korukig) eljártak, az több mint valószínű; ámde ha volt is, az már a 
fokozódott igényeknek nem felelt meg, az rendes, szervezett iskolának 
nem tekinthető, legalább erre enged következtetni a múlt század utolsó 
negyedében Baranyavármegye által fogalmazott „sérelmi fölirat11 czimű 
okmány következő kitétele: „Az iskolaügy némely szerzetesekre van bízva, 
kik azonban a haza csemetéit kevésbé avatják be a tudományokba, mint 
gyakorolják az imádság, éneklés s egyéb erkölcsökben.“

A még mai napig is használatban levő pecsét szerint a belvárosi 
iskola 1778-ban, tehát egy évvel a „Ratio“ megjelenése után alapíttatott 
Mária Terézia által. Érdekes adatul szolgál ehhez a tanítási szertárban 
őrzött régi czímer is, melynek közepén I. II. M. T. betűk kétségen kívül 
Mária Terézia és II. Józsefnek — mint alapítóknak — együttes uralko
dására emlékeztetnek. A pecsét ezüst éremének a következő körirata is 
érdekes: „Sigill. Primär. Nationalis Scholae Regiae. 1778." Az ilyen iskola, 
mint a pécsi is, normális iskolának neveztetett. Rendes tanítókkal, igaz
gatóval, rajz- és zenetanítóval birt és nemcsak arra szolgált, hogy benne 
az ifjúság a hittant, bibliai történeteket, az evangélium magyarázatát, 
magyar-,, latin-, német-olvasást, Írást és egyéb reáliákat tanuljon, hanem, 
hogy mintául is szolgáljon más iskolák berendezésére és a szabály szerű- 
leg képezendő tanítók benne sajátítsák el a tanítás gyakorlatát, ügyességét.
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Normál-iskolánk 4 osztálylyal és 4 rendes tanítóval, egy helyi igaz
gatóval, egy rajz- és egy zenetanítóval birt, kiket a főtankerületi igazga
tóság előterjesztésére a helytartótanács nevezett k i; fölötte egy kir. inspektor 
őrködött, a ki egyenesen a helytartótanács kebelében székelő főtankerü
leti igazgatótól nyerte utasításait.

Az 1786/87-ik évi okmányok szerént a tanügy országos igazgatása 
s így ez iskoláé is, megváltozott, a mennyiben a 10 tanítási kerület helyett: 
Pécsett, Pozsonyban Kassán, N.-Váradon és Zágrábban 5 tanulmányi 
igazgatóság állíttatott föl, melyek együttesen a Budán székelő gróf N itzky  
K ristóf fő igazgatására bízattak. Simon János, budai főnemzeti iskolai 
tanító neveztetett ki helyi igazgatónak, Bachmann János pedig kir. tan- 
fölügyelőnek. Megszámlálhatatlanok ama rendeletek, melyek időről-időre, 
részint fölülről, részint a helyi hatóságoktól küldettek a tanítótestület szá
mára. Egyikben a rajzoktatási teremnek sürgős fölszerelésére azonnal 
köteleztetik. A szükséges iskolai könyveknek az egyetemi könyvnyomdá
ból való beszerzése szintén kötelezővé tétetik. Másikában szigorúan meg- 
tiltattak az olyan büntetések, melyek a gyermekek egészségére és testük 
ártalmára befolyással bírnának. — A növendékek számára közös könyör
gés készíttetett és küldetett meg, melylyel a tanítást a más vallásuak is 
egy időben kezdhették meg s végezhették be. Az is rendeletileg lön 
kimondva, hogy a zsidófiuknak, kik nem tudnak bizonyítványt fölmu
tatni arról, hogy a normális iskolát elvégezték volna, nem engedhető meg 
a nősülés. A nemzeti iskolák elterjedése czéljából őfelsége a képezdészek 
részére a tanulmányi alap terhére segélyt engedélyezett (1000 frt), mely
nek ötöd része a pécsi normál-iskolát illetvén meg, az igazgató föl
hivatott a megküldött segély aránylagos kiosztására. Egy másik rendelet 
szerént Simon János igazgató kiküldetik, hogy Csepely, Értény és Váll 
községekben a vegyes nemzeti iskolákat rendezze be és kösse meg a 
szerződést. Még az is elrendeltetett, hogy olyan fiú nem vehető föl iparos 
tanulóul, a ki legalább két rendes norma-osztályt nem végzett kellő ered
ménynyel stb.

Ilyen, egymást rohamosan követő utasítások és rendeletek behatása 
alatt vert gyökeret e norma-iskola életfája, melynek hatalmassá vált tör
zsét nem volt képes már megingatni többé sem a visszavonás után (1790) 
közvetlenül beállott pangás, sem pedig a germanizálást követő korszak.

Az 1787/88-ik tanévben már teljesen organizálva talált norma-iskolában 
igazgató Simon János, egyúttal a tanító-jelölteknek is nyilv. tanítója. 
Hitoktató páter Ernfridus, a kapuczinusok quardiánja. Osztálytanítók : 
Szeidel Frigyes, Horváth Imre, Simon Józse f és Szigvárt Vincze. 
Mindannyian beszéltek magyarul, latinul és németül, kivévén Szeidelt, ki 
cseh ember lévén, csak németül és csehül tudott. Rajztanitóul Bük József, 
zenetanitóul pedig Svohoda Gáspár volt alkalmazva.

Az egyemeletes boltíves iskolaépület ott állott a mostaninak a helyén. 
Benne csupán egy iskolaszolga lakott, ki a házat gondozta.
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A növendékek száma 374. Rajztanuló 9, tanítójelölt 4. Szvoboda 
a zeneiskolát csak 3 növendékkel nyitotta meg.

1788-ban Teleky József gróf helyett Vay István  grófot találjuk a 
főtanulmányi igazgatói széken, 1789-ben pedig a meghalt Niczky Kristóf 
gróf helyét Zichy Károly gróf helytartótanácsi elnök tölti be. Ugyanez 
évben tudatják az igazgatóval ama legmagasabb elhatározást, hogy a török 
háború költségeinek fedezése czéljából a normális tanítók fizetéséből is 
levonások eszközöltetnek.

Szigvárt Vincze „első tanítónak“ lön minősítve s mint ilyen, helyi 
iskolalátogatóvá léptettetett elő, helyébe pedig Jankovits András zombori 
tanító neveztetett ki. Ez évben a tanítójelöltek száma már 45-re emelke
dett, mely szám a későbbi években sokszor nagyon is leapadt.

A félévi kimutatások a legnagyobb pontossággal készíttettek és 
az évi eredmények fölött magas elismerés nyilváníttatott. A tanítóké
pező hallgatói bejártak osztályokat látogatni s ha kellett a tanítót helyet
tesíteni is s csakis d. e. 10—12 óráig részesültek külön oktatásban.

Norma-iskolánk történetében a megalapítás e korszaka 1790-ig tar
tott. Ez időtől fogva a tanügy fölött való rendelkezés ismét az ország
gyűlésre származott vissza, a magyar nyelv tanítása is diadalra emeltetett, 
mindazonáltal az évek hosszú során át tespedés bénítja meg a népnevelés 
magasztos eszméjét.

1790-ben következett II. József „visszavonása“. Ez évben rendelte
tett el a német nyelvnek az iskolából való kiküszöbölése s helyette az 
édes anyai nyelvnek, a magyar nyelvnek a tanítása, úgy nemkülönben 
egy bizottságnak a kiküldése, mely hivatva volt a „nemzeti közoktatás- 
ügy rendezésére“ egy új javaslatot készíteni. Meg is készült az új javas
lat, mely néhány év múlva „Opus deputationis“ czím alatt, mint II. orszá
gos tanulmányi rendszer Ferencz császár által megerősítve 1806-ban 
kötelező erővel bocsáttatott ki. E munkálat a tanügyet felekezeti alapon 
szervezte, kiváló súlyt fektetvén a latin nyelv tanítására.

Hogy ez újabb népnevelési szabályzatot mennyire lengé át a vallá
sos szellem, kitűnik ama körülményből, hogy e szabályzat értelmében a 
pécsi „nemzeti főbb tanodánál“ (itt már a czíme is változáson ment át) 
a vallástanból taníttattak : a káté, az evangélium, az ó és új szövetségi 
szent történetek és az apostolok levelei, valamint egyéb vallásos intelmek 
és erkölcsi szabályok; a tanítók pedig kötelesek voltak esküt tenni, hogy 
t. i. „nemcsak a tudományokban igyekeznek nevelni, hanem az erköl
csökben, isteni félelem és keresztényi tudományokban“ is.

E II. „ratio “■ a normál-iskolákat három osztályúvá változtatta át, 
melyből a közös iskolázás szelleme kiküszöböltetett, a tandíj eltöröltetett, 
de a tankötelezettség nagy szigorral mondatott ki. A hanyag szülők testi 
fenyítékkel is szoríthatók voltak gyermekeik iskolába járatására. Az iskola 
fölügyelete egyházi férfiakra lévén bízva, az igazgatói széken egymást 
követték: Novák, Vitéz, Csonka gimnáziumi direktorok. A főtanulmányi
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és helyi tanfölügyelő állásokat beszüntették, az iskola fölötti főfölügyele- 
tet pedig Schráder György  apát s kerületi inspektor, később pedig 
Paintler Mihály apát és kir. főtanulmányi igazgató Győrből gyakorolta.

A tanílóképezdészek szorgalmi ideje is szerveztetett az új rendszer 
által, a mennyiben a normál-iskolái képezdészek tanideje hat hóra, a tri
viális iskolákra készülőké pedig 3 hóra állapíttatott meg.

Az 1793-ik évről fölemlítendőnek találjuk egyik okmányunk tartalmát. 
Ez egy — a kormány által kiállított nyugta, mely arról szól, hogy a 
norma-ifjúsága önzetlen hazafias szeretet által vezéreltetve, 62 frt 38 kr. 
összeggel, mint önkéntes adakozással járult az akkor folyt franczia háború 
költségeinek megkönnyebbítéséhez, melyért magas elismerésben részesült 
a normál-iskola ifjúsága.

1800-ban Szeidel elmozdíttatott állásáról s helyébe Fdbriczy Samu 
neveztetett ki, kinek helyét 1804-ben már ismét más tanító, Vertei János 
tölti be. Simon József osztálytanító a képezdészek tanítójává lett.

1806- ban a rajz-kimutatások már nem Bécsbe, hanem Budára vol
tak rendeletileg beküldendők.

1807- ben az igazgatásban ama nevezetes változás állott be, hogy 
visszaállíttatott a világi igazgatóság. Csonka gimnáziumi igazgató után 
ugyanis Szigvárt Vincze (világi) lön igazgatóul kinevezve s egyúttal a 
tanítóképezdészek tanítójául is, míg egyházi tanfölügyelőül Schráder György 
győri prépost neveztetett ki.

1808- ban Jusséi Ferencz neveztetett ki zenetanítóul, az I. osztályban 
pedig Kis József tanít, kit már egy évvel később Domonay János vált 
föl a tanításban.

1810-ben áldatlan viszály fejlődik ki Szigvárt igazgató és a városi 
hatóság között, minek az lett a szomorú következménye, hogy a szegény 
iskola szenvedett, a mennyiben egészen magára lön hagyva, senki sem 
törődött vele s ott is megrövidítették, a hol nem is gondolták. Még a 
fájából is levontak 5 ölet. Nem lehet csodálni, ha az iskola elhagyatott- 
sága következtében a tanulók száma is 250-re apadt le.

1812-ben már ismét újabb intézkedés állott be, mert az inspektori 
állás helyett visszaállítva látjuk Paintler Mihály prépost személyében 
(Győr) a felsőbb tudományi kir. fődirektorságot.

1813/14-ben Napoleon bukása alkalmából hálaima rendeltetett cl. 
Az igazgató az egybegyült ifjúság előtt ünnepies hangon ecseteli az ese
mények fontosságát.

1815/16-ban a tanítótestület á ll: Szigvárt igazgatóból, Domonay Já 
nos, Jankovics Antal és Müller János osztálytanítókból; ez utóbbi különben 
szabadelvű gondolkozása és magaviseleté miatt megfenyíttetett és később 
el is vesztette állomását.

1816/17-ben Müller helyett Baják György neveztetett ki. A fölső 
tudományi fődirektorság végleg megszűnik, mert Paintler helyett ugyancsak 
Győrben Hübler János már mint „prodirektor" szerepel, kit 1820-ban
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már ismét Fehér György vált föl. 1824-ik évtől fogva a „Stift“-beli kis- 
katonák is följárnak a „Scholae National“-ba.

1825- ben az 1. osztályban Mendlik János tanítót találjuk 217, a II. 
osztályban Domonayt 124 és a III-ikban Baják Györgyöt 119 tanulóval. 
A tanulók összes száma 460 volt, tehát akkora mint a mostani, minek 
magyarázata az, hogy a külvárosokban rendes iskola nem volt s a jobb- 
módú szülők gyermekei onnan is bejártak a belvárosba.

1826- ban már ismét új állapotokat találunk. Szigvárt igazgató, ki a 
hosszas hivataloskodásban meg is siketült, meg is vakult, nyugdíjaztatott, 
az igazgatóságot pedig újból a gimnáziumi igazgatókra bízták. Az 50-es 
évekig működtek : Mangin Károly, Vinlcler Engelbert, Szabó Pius és 
Kunszt Tamás.

Mendlik János. Varga Ferencz.

Ez évben egy rendes fizetéssel ellátott suplens neveztetett ki Sohár 
Ferencz személyében. Baják Györgyre bízták a belügyek vezetését és a 
„familiatiók“ elszámolását, miből különben az iskolai rendes kiadások 
födöztettek. Mendlik János fiatal törekvő tanítóra pedig a tanítóképezdé- 
szek tanítását bízták.

1828-ban P fílf Mátét nevezték ki rajztanítóul, ki mint ilyen még a 
GO-as évek elején is működött.

Az 1834/35-ik tanévben Németh Ignácz suplens lön kinevezve. A 
következő 35—36-ban két csoportra osztva látjuk az I-ső osztály növen
dékeit külön tanítási teremben és külön tanítóval. Németh Ignácz tanítja 
a „kezdőket“, Egerszeghy Mihály pedig vezeti a „haladókat“, Mendlik 
János tanít a Il-ik, Baják György a III-ik osztályban. A következő
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36—37-ik évben Németh helyett Benkót, 37—38-ban pedig Benkó helyett 
Városi Boldizsárt találjuk a kezdő osztályban. Ugyancsak az 1837-ik 
évről keltezve találjuk az első nyomtatott érdemsorozatot.

Az 1842/43-ik évben a zeneiskolában egy rendes és egy helyettes 
tanítót látunk működni.

1844-ben Kunszt Tamás igazgatása alatt már mindenrendü évi kimu
tatást magyar nyelven szerkesztettek, még a rajz- és zene-kimutatásokat is.

1844/45-ik évi nyomtatott értesítő szerént a pécsi királyi nemzeti 
főbb iskolába járó ifjúság száma 454, az egész rajzoló iskolabeli ifjúságé 
pedig 139. Beleértve a normálistákat, gimnázistákat, legényeket és ina
sokat is. Ez évben már Jusséi helyett Wimmer Ede a zenetanító.

Az 1845-ik évben a magyar kir. helytartótanácsnak 25.224. szám 
alatti rendelménye értelmében, miután „ő szentelt felsége a korunk 
növendékségét mind erkölcsös, mind tudományos oktatásban és hasznos 
művészetekben a honi ipar emelkedésére s általa hazánk óhajtott fölvirág
zására kimíveltetni óhajtván, újabb iskolai rendszert a legkegyelmesebben 
fölállítani móltóztatott“ — a városi hatóság, az iskolafölügyelői képviselő
vel, igazgatóval és tan. testülettel vegyes ülést tartván, a következő hatá
rozatokban állapodtak meg: 1) a IV. osztály már a következő tanítási évben 
újból megnyitandó; 2) egy tanító 100 gyermeknél többet nem tan ítha t; 
3) a leányiskola egy III. osztálylyal kibővítendő; 4) egy a tanodái ügyek
ben jártas és értelmes iskolagondnok (kurátor) választandó és 5) a zug
iskolák eltörlendők, a zugtanítók pedig vizsga letételére kötelezendők.

1840-ban már foganatosíttatott a határozatok egynémelyike, a meny
nyiben a IV. osztály csakugyan megnyittatott.

1848-ban, valamint 49-ben már nem tanították a mi kir. nemzeti 
főbb tanodánkban a latin nyelvet, épúgy kiküszöbölve látjuk a német 
nyelvet is, tán csak azért, hogy már a legközelebbi jövőben annál 
nagyobb hatálylyal foglaljon tért.

Szabadságharczunk lezajlásáig tart ez iskola történetének ama kor
szaka, mely a sok küzdelem s ennek czéljai folytán előálló rendszer- 
változás következtében magán viseli, ha nem is a hanyatlásnak jellegét, 
de minden esetre felekezeti érdekek legyezgetését és azok érvényesülé
sének elősegítését; látjuk ugyan, hogy szigorú fegyelem lengi át az ifjú
ságnak nevelését, mindazonáltal annak szervezete egészben véve még 
mindig nem emelkedett föl a kellő színvonalra.

Újabb korszak állott be az ötvenes évek elején, mely korszak, 
mintha feledésbe merítette volna a multat rendszerével és minden emlé
kével együtt.

Az iskolaépület fogházzá (puttonyos házzá) lön átalakítva, melyben 
a szabadságért küzdő hazafiak csörtették bilincseiket és így az iskola 
kiszorult sajátjából s az osztályok elszórtan részint a püspöki épület 
udvari helyiségében, részint magán épületekben helyeztettek e l ; mikor 
pedig visszafoglalhatták újra otthonukat, nem ismertek önmagukra többé, 
idegenek lettek saját házukban, mert úr lett abban az idegen.

22



T A N Ü G V.3:38

Az egészen új tanítási rendszer, új tanítási könyvek, kir. biztos, tanföl- 
ügyelő, később fődirektor, de ama főleg szomorú körülmény, hogy a magyar 
nyelv tanítása ismét háttérbe szorult, a mi kir. nemzeti iskolánkat is 
egészen megrcndszabályozta és átalakította. Miután az intézet minden idő
ben a legjobbak közé tartozott, a helytartótanács által „minta főtanoda M 
czímmel ruháztatott föl. E czím, mire a nyilvánosságra ju to tt: „kath. 
elemi minta főtanodá"-ra változott valahogyan, legalább így látjuk az évi 
jelentésekben.

A tanulási kötelezettség kérlelhetetlen szigorral vitetett keresztül. 
Látható ez ama körülményből is, hogy 1854-ben 504 volt a tanulók száma 
a külvárosi szülők gyermekei nélkül is, kiknek ekkor már szintén volt 
rendes iskolájuk.

1852/53-ik tanítási évben Németh József önálló hitoktatóul (rendsze
resített állással) volt kinevezve a főtanodához. Baják György nyugdíjaz- 
tatott s helyét Szombathy Ignácz foglalta el.

1853/54-ik tanítási évben „iparűző tanulók“ számára szerveztetett a 
vasárnapi iskola 4 tanító vezetése alatt. 1854-ben Szombathy Ignácz 
helyett, ki gimnáziumi tanár lett, öcscse: Szombathy Károly neveztetett ki.

1856/57-ik tanévben Mendlik Ágoston lett önálló hitoktató; a 
következő tanévben — 57/58-ban pedig Varga Ferencz, ki Bonyhádról 
jött Pécsre — neveztetett ki a városi hatóság által a nyugdíjazott Városi 
Boldizsár helyére. O alkalmazta a hangoztatási módszert és a szemléltető 
oktatást, mindkettőt fényes eredménynyel. Varga itt behozta a tizedes tör
tekkel való számolást, az üteny-irást és különös súlyt fektetett a magyar 
nyelv tanítására. Mind az előbbivel, mind az utóbbival dicséretekkel 
elhalmozott eredményeket mutatott föl. Az ő működése óta a belvárosi 
iskola ügye föllendült és az a kor követelményeihez képest megfelelőbb
nek, emelkedottebbnek mondható. Különös érdeméül említendő föl egyéb
ként ama körülmény is, hogy az ő működése óta a magyar nyelv tanítása 
nemcsak hogy behozatott, hanem az azt megillető érvényre is emeltetett. 
Az évi kimutatások, jelentések és egyéb liiv. iratok mar mind magyar 
nyelven vannak szerkesztve.

Az 1859/GO.* iskolai év befejezésével jelent meg : a pécsi kath. ininta- 
főelemi tanoda s a vele egybekapcsolt kath. tanítóképezőnek első érte
sítője is. Varga néhányad magával megalapította a „Pécsi Tanító Egy- 
let“-et is, melynek hosszabb ideig elnöke volt. Szerkesztette 2 éven át a 
„Néptanoda“, majd idővel a „Tanügyi Füzetek“- czímü szaklapot. Érde
mekben megőszülve 188G-ban halt meg.

Ez időszakban látjuk kiemelkedni Szauter Antal jeles tanférfiu 
méltóságos alakját, kinek megjelenése a tanügy terén Pécsett megtenné 
áldásos gyümölcseit. Az ő hivatásos ügybuzgalmával s lankadást nem 
ismerő munkásságával önmagának emelt emléket, melynek talpköveit: 
városi tanügyünk fejlesztése, a szülők és hatóság kebelében az iskolaügy 
iránti érdeklődés fölkeltése, úgy nemkülönben a tanítók tekintélyének
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emelése s anyagi viszonyaiknak kedvezőbbé tétele képezik. Halhatatla
nok ezek az érdemek és maradandók a bozzáfűződő emlékek.

Szauter Antal az 1856/57-ik tanítási évben újonan megnyitott tanítóké- 
pezdéhez tanárnak neveztetvén ki, a püspök költségén Béesbe küldetett, 
hol megismerkedett az új tanítási móddal. Hazajővén, Varga Ferenczet, kit 
még bonyhádi korából ismert, kineveztette Pécsre és hathatósan támo
gatta az új tanítási mód alkalmazásában, illetve működésének az impulzust 
tulajdonképen ő adta meg; később, 1859-ben a tanítóképező s a belv. 
iskola igazgatójául neveztetvén ki, Vargával karöltve egyesült erővel 
buzgólkodtak ez iskola fölvirágzásának előmozdításán.

Hatóság még soha nem nyilatkozott egy tanítótestületről és annak 
működéséről oly elismerőleg, oly fényesen, mint Szauter igazgatása alatt.

1860/61-ik tanítási évben egy párhuzamos IV. osztályú tanítói állás 
szerveztetett, melyre Salamon József, a jelenlegi tanfölügyelő lön kinevezve.

61—62-ben már csak „nyilvános minta főtanodának“ látjuk czímez- 
tetni ez iskolát, melyben a III. párhuzamos osztály is megnyittatott 
Mendlik Mihály vezetése alatt. 1863/64-ik évben a zeneiskolában Gungl 
János zenetanítót találjuk. Ugyancsak ez évben a tanügy körül 40 éven 
át szerzett érdemei elismeréséül és megjutalmazásául Mendlik János, a 
minta főtanoda érdemes tanítója és a tanitóképezde tanára, az arany érdem
kereszttel díszíttetett föl.

A veterán tanfiérfiu, ki már 1835-ben egy „Gyakorlati és népszerű 
számtan“ czímü munkát is irt, mely mű 1864-ben új kiadást ért, ez 
alkalommal tanítótársai és tanítványai részéről díszes ezüst serleggel és 
babérkoszorúval tisfcteltetett meg. Az arany érdemkeresztet pedig május 
hó 11-én a lehető legnagyobb ünnepélylyel N agy Józse f polgármester 
tűzte föl a kitüntetett tanférfiu mellére.

1866-ban egy helyettes tanítói állás szerveztetett 350 frt fizetés és 
50 frt lakátalánynyal, mely állás pályázat utján Soóstó Gyulával tölte
tett be.

Az intézet tanítóit a városi tanács előterjesztésére a Thun-rendszer 
alatt a soproni cs. helytartóság, a magyar világ alatt a budai m. kir. 
helytartótanács, az alkotmány helyreálltával pedig a m. kir. közokt. minisz
térium nevezte ki. Még ugyanez évben foganatosíttatott végleg az iparos
tanulók vasárnapi oktatása is.

Igazgatók voltak az ötvenes évek elején Jónás József és K livényi 
Jakab kanonokok, később pedig Dobszay Antal belv. prépost-plébános, 
kiket a hatvanas évek kezdetén — mint fönnebb jelölve volt — Szauter 
Antal váltott föl.

Ez átmeneti korszakban lassan-lassan ébredezni látjuk a népiskola 
géniuszát, hogy a következő korszakban, mint a nép értelmi nevelésének, 
a szabad, értelmes és öntudatos polgárok képzésének magasztos eszméje 
fényes diadalra emelkedhessék s hogy hosszú vajúdás után elfoglalhassa 
újra ama magas polczot, mely számára már Mária Terézia és II. József 
által annak idejében kijelölve lön.
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E népiskola történetében a legújabb korszak az 18G7/G8-ik évvel 
kezdődik.

A minta-főtanoda a szentesített isk. törvénynek hatályba lépése után 
nyomban községivé alakíttatott át. A taniigyért lelkesedő szülőkből és 
tanügybarátokból alakult meg az első iskolaszék Bubregh Mihály pol
gármester elnökkel. Szerveztetett az Y. és VI. osztály.

Egerszeghy Mihály helyére Repics Vincze budai tanító neveztetett 
ki a vall. és közokt. minisztérium által, Soóstó Gyula pedig rajztanítással 
lön megbízva.

Az új korszak küszöbén még Szauter Antal igazgatása alatt tanított

A belvárosi népiskola.

Repics Vincze, Szombathy Károly, Mendlik János, Varga Ferencz és a 
párhuzamos osztályokban Mendlik Mihály és Salamon József. Rajztanító 
Soóstó Gyula, zenetanító pedig Gungl János volt. A következő évben 
Mendlik János 50 évi működés után nyugdíj áztatott, minek folytán 
belvárosi tanítóul Schneider István budakülvárosi tanító léptettetett elő.

Időközben Szauter Antal az állami főreáltanoda igazgatójává nevez
tetvén ki (1870), igazgató-tanítóul Varga Fercncz választatott meg a községi 
iskolaszék által. Salamon József is elhagyta intézetünket, a mennyiben 
kir. segédtanfölügyelővé neveztetett ki (1871). Mendlik Mihály pedig vég
kép elhagyta a várost (1872), a ki helyett Reberics Imre választatott meg.
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A testedzés és testgyakorlás rendszeres keresztülvitele már a 70 es 
évek elején megkezdődött Hommerich Károly jeles tornamester, később 
pedig az osztálytanítók vezetése és fölügyelctc alatt.

A rajzoktatás, melyben eddig csak az részesült, a ki ezt maga óhaj
totta, ugyan ez idő tájban a III. osztálytól kezdve minden tanulóra köte- 
lezőleg mondatott ki.

1876/77-ben Szombathy Károly az V. osztály, Mihálovics Antal 
pedig a VI. osztály önálló tanítójává lett; Szombathy Károly 1881-ben 
nyugdíj áztatván, helyére az V. osztályba Szvácsek Mihály választatott 
meg az iskolaszék által.

1883-ban emeltetett a régi bollíves, egészségtelen és rozoga épület 
helyén a mai palotaszerü, 2 emeletes épület 11 teremmel és egyéb más 
helyiségekkel.

1883/84-ben Gungl János zenetanító megbetegedett, kit Petz István 
helyettesített. — 1884/85-ben Hoffer Károly vette át a zenetanítást. Ez 
idő óta a rendszeres és alapos oktatás következtében a zeneiskolában szép 
haladás tapasztalható. Utóbbi évtizedben Hoffer mellett még Lőlir Vilmos 
és Thuma József is tanítanak.

1886-ban Varga utódául Schneider Istvánt, belv. tanítóul pedig 
Borsy Györgyöt választották meg.

1891/92-ben Reberics Imre polg. leányiskolái igazgatóvá, Schneider 
István pedig az összes közs. intézetek fölötti fölügyelő-igazgatóvá lépvén 
elő, az intézet igazgató tanítójául Repics Vincze, osztálytanítókul pedig 
Sirisaka Andor és Dobra Imre választattak meg.

Belvárosi községi leányiskola.

A század elején már találunk a belvárosban, a mai kir. főreáliskola 
helyén, két osztályból álló leányiskolát tanítónők vezetése alatt. Ez isko
lában a növendékeket csak vallástanban, kézimunkában, olvasás-, irás- 
és csekély számolásban gyakorolták. Sok bajt okozott a hatóságnak — 
mondja egyik okmány — a tanítónők súrlódása, sőt nem ritkán az össze
férhetetlenségig fokozódó egyenetlensége, mi csak akkor szűnt meg, a mikor 
az intézet vezetését férfiúra bízták. 1825-ben járt ide az I. osztályba 204, 
a II. osztályba 269 növendék. 1846-ban már csak 197, 1848-ban csak 186 
volt a növendékek száma. 1845-ben a városi hatóság a III. osztály meg
nyitását határozta el.

Ez intézetnél az első tanítónők Fábriczy Klára és Simon Anna 
voltak. Később Stefánovics Klára, Szigvárt Katalin, Haksch Ágnes és 
Haksch Mátyás tanítottak itt. 1854-ben ez intézet megszűnt.

A belvárosban lakó szülők később kénytelenek voltak leánygyerme
keiket vagy az apáczákhoz, vagy a költséges magánintézetekbe, vagy 
pedig a távol eső külvárosi iskolákba járatni s ennek következtében maguk 
kérelmezték egy, a belvárosban fölállítandó községi leányiskola szervezé
sét. A város közönsége méltányolván e kérelmet, 1889-ben megnyitotta
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a belv. községi leányiskola I. és II. osztályát, mégis azzal a határozattal, 
hogy már a következő években egy-egy osztálylyal fog az kiegészíttetni. 
Ez új intézettel a városi közs. népoktatási intézeteknek száma teljessé 
vált. Az intézet saját házzal még nem rendelkezvén, eleinte bérházban 
volt elhelyezve. 1894. év őszén a város által megvett Mária-utczai Aszta
los-féle házba költözött s az 1894/95-iki iskolai évben pedig a belvárosi 
közs. fiúiskola épületében talált ideiglenes otthont. Legközelebb a város 
bőkezűsége folytán az említett Asztalos-féle ház telkén a kor igényeinek 
megfelelő s már fölépült kétemeletes díszes palotában a községi polgári 
leányiskolával egy épületbe fog végleg elhelyeztetni.

A tanítványok száma az első évben 37, az 1895/96-iki iskolai évben 
pedig 143-ra emelkedett.

Tanítószemélyzet: Hakschié Glazcr Francziska, ki egyúttal az igazgatói teendőkkel 
is megbizatott s később nyugalomba vonult, Nyers Angyalka, Nick Józsa, ki ez idő szerént 
igazgató, Germánná Koszér Mari és Leordinay Gizella.

Ágoston-téri közs. flu- és leány-népiskola.

Az 1830—40 közötti években Sillay János mészáros vett egy egy
szerű házat, mely a jelenlegi közs. polgári leányiskola helyén (Sörliáz- 
utcza észak-nyugati sarkán) állott, azt iskolául a városnak ajándékozta. 
A budai külvárosrészben ez volt az első nyilvános iskola, mely 1868-ig 
rém. kath. jelleggel állott fönn. A ház földszintes volt, egy tanítási szo
bával. A budai külvárosi iskolában az első nyilvános tanító Bodonyi 
Nándor volt, kit Krauze Nándor tanító követett, ki 1847-ben jött Pécsre. 
E kis tornyos házikót 1858-ban lerombolták. Az építkezés tartama alatt 
az osztályok bérházakban voltak elhelyezve. Obadich József városi tanácsos 
buzgósága folytán a borvám-krajczárokból új épületet emeltek és ezt 
„Sörház-utczai népiskola“ czímen 1885-ig használták. Az osztályok 
időről-időre szaporíttattak, de a szűk épület az iskolakötelesek befogadá
sára elégtelennek bizonyulván, 1885-ben építette a város 62.549 frt költ
séggel az Agoston-téri (a régi Herbert-féle vizi-malom telkén) kétemeletes 
s a mai kor követelményeinek minden tekintetben megfelelő díszes isko
láját, mely épületben a földszinten kisdedóvó van elhelyezve. Tágas udva
rában a fölszerelt tornahelyiség és az óvódások játszótere található. — 
Faiskola helyett iskolakert áll rendelkezésre. A tanítványok száma a 30-as 
években 80—90, a 40-es évek végén már 300, 1858—59-ben négy osztály
ban 445, 1869-ben 520 mindennapi és 97 vasárnapi iskolás, a 70-es évek
ben és azután is számuk folyton szaporodott, úgy, hogy ma már, daczára, 
hogy a budai külvárosrészben a felső-vámház-utczában egy testvér-intézet 
is létesült, ez iskola 12 osztályában (I—VI. fiú és I—VI. leány) 472 fiu- 
és 386 leány-tanuló van. A tanítási nyelv jelenben magyar, de régente 
magyar-német volt, sőt a szülők kívánatéra horvátul is tanítottak. Az 
50-es évek elején Krauze Nándor tanító és Pucher Gusztáv plébános és 
iskolaigazgató a magyar nyelvet hozta be tanítási nyelv gyanánt. Az
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abszolutizmus alatt azonban az édes hazai nyelv ismét csak tűrt nyelv 
volt a német és horvát mellett, míg 1860 óta kizárólag magyar lett a 
tanítási nyelv. Ez iskola Krauze Nándor vezetése alatt kezdett jelentő
ségre emelkedni, kinek szorgalma, pontossága s a közönség előtt való 
kedveltsége csakhamar keresetté tette ez intézetet s ennek tulajdonít
ható, hogy számos, a belvárosban lakó szülő is Krauzelioz járatta gyer
mekeit. Legkiválóbb érdemeket szerzett magának Krauze a magyarosítás 
által, mely nemes misszióban hathatósan támogatta őt Pucher Gusztáv 
budai külvárosi prépost-plébános. E két férfiú hazafias törekvése annál 
is inkább elismerést érdemel, mert a budai külvárosrósz horvát (bosnyák) 
anyanyelvű lakosságának megmagyarosításában ők voltak úttörők. 1868- 
ban, az iskolai törvény megalkotása után, ez iskola is községivé vált. Az 
iskolába járók száma ez időtől rohamosan emelkedett. 1881-ben Krauze 
helyén Rozsics Sándor lett az igazgató s ekkor a sörház-utezai és fölső- 
vámház-utezai iskolák egymástól teljesen külön váltak. Ez elkülönítés 
folytán a tanulók létszáma 320-ra apadt; később azonban ismét szaporo
dott az iskolakötelesek száma. 1893-ban a tanulók száma 715, 1896-ban 
már 858 volt.

Régebben ilt tanítottak: Bodonyi Nándor, Krauze Nándor, (1847—1882), Mayer István, 
Seregly Ödön, Rang N., Kvcrquarics István, Szivér János, Somogyi Fcrencz, Czury József, 
Repics Vinczc, Mendlik Alajos, Harka Mihály. Később (1800—70 között): Fuchs Ádám, 
Szigriszt Krisztina, Schneider István, Ruzsinszky Alajos, Halász Károly, Licbbald Béni, 
Rebcrics Imre és Krauze Jozefa (mint kézimunkatanítónő). A 70-es években: Horváth Béla, 
Klesch János, Szvácsek Mihály, Szehnan Győző, Borsy György, Rozsics Sándor, Czink Róza, 
König Emma, Kelemen Katalin. A 80-as években: Sirisaka Andor, Dobra Imre, Lcordinay 
Gizella, Nyers Angyalka, Koszér Mari, Gerdenics Riza és Jäger Lenke. Időközben mint 
helyettesek itt működtek: Petz Mari, Scliunk Emília, Kónyi Etel, Abendhauser Mari és 
Körösi Erzsi. A jelenben itt tanítanak : Skohiik Géza, Kasza Fcrencz, Mussong Vinczc, Rozsics 
Sándor igazgató, Germán István, Dillmann Antal a íiu- és Áronfy Ilona, Borsyné-Bató Anna, 
Döméi Sarolta, Wiener Anna, Mussong Józsa (helyettes) és Reizncr Teréz a leány
osztályokban.

Fölső-vámház(széles)-utczai közs. fiú- és leány-népiskola.

A budai külvárosrész lakosságának gyors szaporodása, nemkülönben 
az 1868. évi népiskolai törvény életbelépése folytán az iskolakötelesek 
száma oly rohamosan nőtt, hogy az 1869-ben alakiüt községi iskolaszék, 
különösen ennek két tag ja : Vutkovich Sándor volt főgimnáziumi tanár 
és iskolaszéki jegyző és Kovacsics Károly csizmadia-iparos, városi biz. 
és iskolaszéki tag sürgetésére Pécs szab. kir. város közönsége, valamint 
a városi tanács is belátta, hogy e városrészben fönálló sörház-utezai iskola 
mellett még egy második iskolának fölállítása is szükséges; így elhatá
rozta a fölső-vámház-utezai népiskola építését. 1870—71-ben a város egy 
földszintes házat vett, a hol az első két osztályt ideiglenesen elhelyezte. 
Utána való évben ismét két osztályt szerveztek, melyeket bérházban helyez
tek el. Az így elszórt osztályok a tanítási eredményre hátrányos befo
lyással lévén, a tervbe vett építés eszközlése czéljából — miután Pécs
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akkori pénzügyi helyzete kedvezőtlen volt — a város a kormányhoz for
dult segítségért. Eötvös József báró közoktatásügyi miniszter pártfogása 
folytán kapott a város első ízben 14 ezer frtot, másod ízben pedig 10 ezer 
forintot kölcsönképen, mely összeget a város lassanként visszafizette. 
Az új iskola emeletes épülete, mely 38 ezer frtba került, 1873. október 
27-én megkészült, ünnepélyesen megnyittatott és rendeltetésének átadatott. 
Időközben az osztályok száma ötre, 1877—78-ban hétre emelkedtek. Ma 
a 8 tanítási teremben 4 fiú- és 4 leányosztály van. Van az épület mel
lett egy kisebb fölső udvar és egy tágasabb alsó udvar, mely utóbbi nyá
ron át tornahelyiségül szolgál, továbbá egy negyed holdnyi kert méhes
sel, melyben a kertészeti és gazdasági ismereteket gyakorlatilag sajátítják 
el a növendékek. Ez iskola tanítói — nem lévén kebelükben igazgató
juk — 1877-ig a Sörház-utczai tanítótestülethez tartoztak, a mikor Bo- 
zsics Sándort helyettes - igazgatóvá nevezték ki. Ez intézet teljesen 
önálló csak 1881-ben lett, a mikor Szelman Győzőt választották meg 
igazgatójául. A tanulók száma az intézet megnyitási évében 316 volt, 
1877/78-ban már 473, 1881/82-ben 541, 1883/84-ben 497, jelenleg pedig 
már 625 (326 fiú és 299 leány) tanuló jár ide. Ugyan ez épületben van 
az ismétlő (vasárnapi) iskolások (két fiú és négy leány) osztálya.

Ez intézetben tanítottak: Szvácsek Mihály, Borsy György, König Emma, Rozsics 
Sándor, Leordinay Gizella, Bató Anna, Sirisaka Andor, Dobra Imre, Bartosságh Józsa, 
Kasza Ferencz, Petz István, Petz Mari (helyettes,) Döméi Sarolta, Skolnik Géza, Gerdcnich 
Riza, Dillmann Antal, Gonda Mari, Wiener Anna és ÁronlTy Ilona. Ez idő szerint itt 
működnek: Szieberth Róbert, Szivér István, Pikier József és Szelman Győző igazgató a 
fiú-, továbbá: Platz Anna, Pókász Amália, Szclmanné-Czink Róza és Éhn Emilia a 
leányosztályokban.

Szigeti külvárosi községi flu- és leány-népiskola.

E városrészben már az 50-es évek előtt találunk elemi iskolát, melyben 
a szent Ferencz-rendüek (barátok) kántora tanítóskodott. 1848-ban 93 
tanuló járt itt iskolába. 1850-ben Jelencsics Ferencz kántortanító a mos
tani krajczár-kaszárnya épületében magyar nyelven tanított sillabizálva 
olvasni, gépiesen írni, keveset számolni, sok katekizmust és jó minisz- 
trálást. Tanítványainak száma 80—90 között váltakozott. 1853-ban a 
város az iskolaépületet átadta a katonaságnak s az iskolát a szigeti 
országúton lévő Platz-féle bérházba tette át. Itt már az eddigi egy osztály 
helyett két fiú- és két leányosztályt szerveztek s főtanítónak Szombathy 
Ignáczot s ennek távoztával Szombathy Károlyt nevezték ki. A kézi
munka tanításával Haksch Ágnest bízták m eg; igazgató a szt. Ferencz- 
rendü kvárdián volt. Ugyanez időben itt segéd-tanítóskodtak: Ilodek 
József és Androlics Ferencz. 1855-ben Szombathy Károlyt belvárosi 
tanítóvá nevezték k i ; helyét mint főtanító Haksch Ignácz foglalta el. 
1856-ban a tanulók száma 317-re szaporodott (184 fiú és 133 leánynöven
dék). 1857-ben a város Obadicli József gazdasági tanácsos ügybuzgalma 
folytán a borvámpénz krajczáraiból 12 ezer frton a Makár-utczában a
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most is fönálló iskolaépületet íolépíttette s ebbe az előbb bérházban volt 
iskola még ugyanaz évben beköltözködött. Ez épületben eleinte csak 
négy tanítási terem volt. Később azonban átalakították és bővítették az 
épületet, mely új korában sem felelt meg a követelményeknek. Az 
1859-iki tanítási év értesítőjében a tanítók által az egyes osztályokban 
elvégzett tanítási anyag is föl van sorolva. Ez évben 320 tanuló járt ide. 
1864-ben a leányosztályokat elkülönítették. 1868-ig az iskola ügyeiben 
tényleges változás nem történt. Az 1868-iki iskolai törvény életbelépésé
vel ez iskola felekezeti jellege is megszűnt és községivé változott. A fő ta
nító igazgató-tanítói czímet nyert s a tanítók testületté alakultak. A tanulók 
száma ekkor 340, 1869-ben pedig 317 mindennapos és 37 ismétlő volt. 
1874-ben megnyitották a III. fiú- és III. leányosztályt. 1874-ban megnyíltak 
a IV. fiú- és IV. leányosztályok. Az egyesített III. és IV. leányosztályt a szom
szédban lévő Ponaucr-féle bérházban helyezték el. 1878-ban a megnyitott
V. leányosztályt a IV.leányosztálylyal egyesítve az Attila-utczában lévő bér
házba helyezték el. Haksch Ignácz igazgató-tanító elhalálozása folytán 
az iskolaszék Horváth Antalt bízta meg ez intézet vezetésével. 1882-ben 
a város megvette az iskola nyugati oldalán fekvő Czindery-féle szomszéd
épületet, az intézetben lévő helyiségeket átalakíttatta tanítási termekké s 
ezekben helyeztettek el a bérházakban volt osztályok. 1888-ban Horváth 
Antalt nyugdíjazták s helyét Marsai Ferencz töltötte be. 1890-ben a
VI. leányosztály nyittatott meg, úgy azonban, hogy az V-el kapcsolatos 
és egy tanítónő által vezettetik. 1896-ban a tanulók száma 678-ra emel
kedett, kik közül 351 fiú és 321 leány. Az  iskola jelenleg I.—IV. fiú- és 
I.—VI. leányosztályból áll, mely osztályok 9 tanítási teremben vannak 
elhelyezve.

Ez iskolánál mint főtanítók, illetve igazgató-tanítók működtek: Szombathy Ignácz, 
Szombathy Károly, Haksch Ignácz és Horváth Antal. Osztálytanítók voltak : Jelencsics Fercncz, 
Hodek József, Androlics Ferencz, Haksch Ágnes, Dietrich Ádám, Glazer Francziska, Petz 
István, Nick Józsa, Kőberling Márton (id. helyettes), Sirisaka Andor, Szivór István, Rcizner 
Teréz, Petz Mari, Skolnik Géza, Dillmann Antal, Germán István és Wiener Anna. A testület 
ez idő szerinti tagjai: Haksch József, Magda Pál segédtanító, Simon György, Marsai Ferencz 
igazgató-tanító, Gonda Mari, Haksch Emília, Bartosságh Józsa, Kőglnc-Dcutscli Valburga cs 
Nchrebcczky Ilona.

A zárdái rom. kath. elemi leányiskola.

Már Klimó György pécsi megyés-püspök hozatott Pécsre apáczákat, 
kik nőneveléssel foglalkoztak, de ezek csakhamar eltávoztak. Sci- 
tovszky János szintén pécsi megyés-püspök és később herczegpriinás 
a „Mi asszonyunkról“ czímzctt apáczák számára zárdát alapított s vele 
kapcsolatban belső és külső leányiskolát létesített. 1847-ben vette meg 
az 1752 □  ölnyi telket 13 ezer forinton és ugyanaz év május 10-én kezd
ték meg az építést, melyet az 1848-iki események megszakítottak. 1851-ik 
év tavaszán újra munkához fogtak s julius 6-án az épület már lakható 
állapotban volt. 1852 elején a zárda alapítványi vagyona 290 drb arany 
és 48.000 pengő frt. Az intézetben nevelt leányok a nyilvános iskolák
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tanítási tárgyain kívül magyar és franczia nyelvben, földrajz, történelem, 
természetrajz, számításban, rajz, festés, zene, kézimunka és a nagyobb 
növendékek a háztartásban s így a főzésben is nyertek oktatást s fizettek 
a teljes ellátásért évenkint 150 pengő forintot. A bejárók, kik magasabb 
kiképeztetés végett iratkoztak be, havonként 2 pengő forintot fizettek. 
A belső iskolánál három, a külső nyilvános iskolánál 1852. év elején csak 
a II. és III. osztály állott főn s e mellett egy külön intézet volt, mely 
azonban 1863-ban megszűnt.

1859-ben mindkét iskolát négy osztályúvá bővítették ki, míg a 70-es 
évek elején a népiskolai törvénynek megfelelőleg úgy a külső, mint a 
belső iskolában az Y. és VI. osztályokat is megnyitották. 1887-ben a 
belső intézet fölé egy két osztályú fölső népiskolát állítottak, melyben 
477 növendék mellett 8 okleveles tanítónő működött. 1890-ben, a mikor 
megnyitották a polgári leányiskolát, a külső iskolában az 5. és 6. osztályt 
beszüntették. 1892-ben pedig a külső népiskola és a fokozatosan bővített 
polgári leányiskola számára fényes palotát építettek. Ez intézetben, daczára 
a szigorú kath. jellegnek, a tanulók valláskülönbség nélkül vétetnek föl, 
behatási, vagy tanítási díj nélkül. Fölszereléseiben is mutatja ez intézet 
a haladást, mert kellő számban rendelkezik mindamaz eszközökkel, melyek 
a tanításhoz megkívántainak.

Az intézet megnyitásakor a város évenkint 200 pengő forint fizeté
sére kötelezte magát mindaddig, míg a volt városi leánytanítók élnek; 
ezek elhalálozása után pedig évi 350 írtra emelte az összeget. Ezen kívül 
adott évenként 20 öl ág- és 4 öl hasábfát és használatra átengedett az 
intézetnek két hold földet. Ezért köteles az intézet a városi összes leány
növendékeket teljesen ingyen oktatni. Később — és ma is — a város a 
zárdái iskolát ama nagy szolgálatáért, melyet a városnak a tanítás által 
tesz, évi ezer frtnyi segélyben részesíti. — 1850/59-ben a tanulók száma 
az intézetben nevelt 44 leányon kívül 436, kiket 18 fölesküdött és 12 növen- 
dék-apácza oktatott. 1869-ben 346, 1885-ben 395 növendék volt. A most 
lefolyt 1895/96-ik iskolai évben a növendékek száma így állo tt; a külső 
elemi iskola í —IV. osztályába járt 371 és a belső elemi iskola I—IV. 
osztályába pedig 72 növendék.

Régebbi időben tanítónők voltak : Ilajkó Alojzia főnöknő, Aleithner Izabella gondnoknő, 
Lamprcclit Leopoldina, Schwayer Katalin isk. fölügyelőnő, Szép Angyalka főtanítónő, Zoh- 
mann Pierre, Novák Augusztina, Nagy Maura, Fels Teréz, Gosz Mária, Stefkó Teréz, Blazer 
Erzsébet, Brunner Jozefa, Ascnbauor Jozefin, Kocsó Kamilla és Hanák Emília. 1852-ben 
volt még két világi zenetanító is. Későbbi időkben tanítottak: Babics Anna, Csórta Katalin, 
Felez Sztaniszla, Vörös Maura, Amri Leopoldina, Dollcsclial Jozefa, Szcmányi Michaela, 
Weisz Antónia stb. Ez idő szerént tanítónők a belső tanítási intézetben: Lutz Mária, Kor- 
buly Viktória, Vörös Vilma és Vojnitzky Angella; a külső elemi iskolában: Máid Auguszta, 
Wébor Aquinata, Kladek Alojzia, Ruzsinszky Stefánia,. Mayer Ignáczia, Kovács Leona, Mahl 
Hildegard, Riesz Bcrnarda és Tóth Mária.
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A Rudolflnum árvaházi osztatlan községi leányiskola.

Boldogult Rezső trónörökösünk születése alkalmával 1858. évben a 
város 10.500 írttal a Rudolfinum árvaházat alapította. E czélra adomá
nyozott alapítványaikkal megörökítették nevüket: Gyaloky Róza 10 ezer 
írttal, Kozma Ignácz és Koch Ferencz 2—2 ezer írttal, Králl József és 
Rukályi Erzsébet 2—2 száz írttal, Csáky József 140 írttal, Schuszter 
Julia és monostori Erreth Kálmán 100—100 írttal. Ma ez intézet törzs
vagyona 37.517 írt és 97 kr. Alapítványi hely van 70, illetve ennyi árva 
vétetik föl. Az 1890. évi kiadás 3078 írt volt. Egy-egy árva növendék 
összes eltartási költsége évenként kitesz 81 írt 80 krt. Az intézet fiu- 
növendékei a városi községi (belvárosi és szigeti külvárosi) iskolákat láto
gatják ; a leánynövendékek azonban az intézet fönnállása óta magában az 
intézetben nyernek oktatást egy öt osztályú osztatlan iskolában s tanítja 
őket egy képesített irgalmas nővér, jelenben Martincsek Xavéria Margit. 
Az árvák tanítására és gondozására 4 irgalmas nővér van alkalmazva, 
kik közül az egyik mindig okleveles tanítónő.

Az 1895/96-iki tanítási évben volt ez intézetben 44 fiú és 29 leány. 
A leánynövendékek a tanítási időn kívül kézimunkával foglalkoznak. 
Mind róm. kath. vallásu és magyar. Korra nézve van 3 évestől 14 évesig. 
A termek és szobák száma 15. A fiuk 12-ik s a leányok a 14. életkorig 
maradnak az intézetben és azután iparosok, illetve liázi-cselédek lesznek. 
Ez intézetből évenként 2—3, néha 10 növendék lép ki. Fönállása óta 
elbocsáttatott 287 fiú és 329 leány.

A megyei árvaház iskolája.

A mint az árvaház megnyílott, vele együtt megnyílt az 1893/4-iki 
tanítási év is. Az első évben 16 fiú és 16 leány tanuló volt. Most 
már 4 osztály van s 25 fiú és 25 leány nyer elemi oktatást. Két tanító
terem áll rendelkezésére; ez ideig azonban csak egyet használtak. Az 
árvaházi iskola teljes fölszereléssel bir. A tanítást a hitoktatás kivételé
vel irgalmas nővérek végezik.

Tanítanak: Igaz Béla kath. hitoktató, Eckerd Pulcheria (föl
ügyelőnő) és Feigl Hyaczinta.

Pécs-bányatelepi községi osztatlan népiskola.

Pécs városa Pécs-Bányatelepen amaz iskolakötelezettek befogadására, 
a kik a városon kívül a bányatelep vidékén laknak, de nem tartoznak a 
Dnnagőzhajózási-társaság kötelékébe, 1874—75-iki évben a Czwikker-félo 
bérházban nyitotta meg az osztatlan iskolát, mely az 1880—81. iskolai 
év végén megszűnt. Míg a társulati iskolában ez időben a tanítási nyelv 
német volt, ez iskolában kizárólag magyarul tanítottak. A tanulók száma 
(fiuk, leányok vegyesen) 25—40 között váltakozott. Tanítók voltak Szivér  
István (5 éven át) és Sirisaka Andor (2 évig.)
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Az evangélikus vallásuak népiskolája.

A pécsi ág. evang. egyház keletkezésének története a 40-es évek ele
jére vezethető vissza, a mikor a hívek első gondozásukat Bonyhádról 
nyerték. 1846-ban tömörülvén, mint leányegyház Német-Bólyhoz csat
lakozott s 1848-ban a Nepomuk-utczában (a mai Pollák-liázban) saját 
iskolájuk volt, melyben Thoma Ottó három éven át tanította osztatlan 
osztályokban a vegyes nemű növendékeket. A tanulók száma (fiuk és 
leányok vegyesen) a 40-es évek elején 15—20 között váltakozott. 1851-ben 
Lagler Lajos végezte ugyané teendőket. Laglert 1857-ben Benczúr 
György váltotta föl. 1858/59-ben 9 fiú és 3 leány s 1863-ban pedig 12 fiú 
és 3 leány nyert itt oktatást.

1868-ban Pécs önálló anyaegyházzá lévén, mint ilyennek tanítója 
nem volt; az egyház gyermekei a városi iskolába jártak. A vallás-tanítást 
1859-ben lelkésze Jeskó Lajos vezette. 1870-ben a pécsi iskolák községi 
jelleget öltvén, az evang. egyház belépett a községi kötelékbe s azóta az 
összes községi s más felekezeti, valamint a közép, úgy szintén az ipar
és kereskedelemi tanoncz és felső kereskedelmi iskolába járó evang. növen
dékek (mintegy 150-en) a vallás tanítását heti 10 órában a jelenlegi lelkész 
vezeti.

Az izraelita hitközség népiskolája.

Az első intézkedés Pécs városában létesítendő izraelita népiskola iránt 
1845-ben történt; tényleg azonban az iskola csak 1851-ben (április 6-án) 
nyílott meg. Az iskolahelyiség a Steindel-féle házban volt. 1852-ben, mikor 
őfelsége Pécset látogatásával tisztelte meg, a hitközség e nap megörökí
tésére intézetét „Ferencz József iskoládnak nevezte el s 1195 frtnyi ala
pot létesített, mi az iskola anyagi és szellemi emelését lényegesen előse
gítette. Az iskolabizottság elnökének, Schapringer Joachim érdeklődésé
nek és fáradozásának köszönhető, hogy az iskola évről-évre gyarapodott. 
A tanítási nyelv német és magyar volt. 1855-ben járt a három osztályba 
összesen 71 tanuló (fiú és leány). 1856. évi november 29-ére esik az inté
zetnek négy osztályú, főelemi iskolai rangra való emelése. 1856-ban az 
elöljáróság egyhangiüag kimondta, hogy tanítóinak nyugdíjat ad. — 
1857-ben a főtanhatósághoz intézett fölterjesztés folytán az iskola két év 
múlva minta-iskola lett, melynek tanítóit az országos izr. alapból fizették; 
a hitközség a többi költséget a maga pénztárából födözte. 1859-ben a 
négy osztályba 106 fiú, 64 leány, 1863-ban pedig 111 fiú és 63 leány járt. 
Igen szép iskolaépületet is emelt tiz tanítási teremmel és több mellék- 
helyiséggel. Ez épületet 1871-ben Pécs szab. kir. város hatósága főreál
iskolának vette meg. A minta-iskola négy fiú- és négy leányosztályból 
állott. A tanítási nyelv 1860-tól fogva magyar volt. A tanulók száma 182, 
ezek közül 36 tandíjmentes. Iskolai fölügyelőnek a helytartótanács Engel
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Adolfot, pénztárosnak pedig Preusz Józsefet rendelte ki. A mintaiskolát, 
mely kedvező körülmények közt prosperált, az 1868. évi zsidó egyetemes 
gyűlés határozata folytán beszüntették, tanítóit kielégítették s helyébe 
a pécsi izr. hitközség 1872-ben négy osztályú vegyes iskolát létesített és 
azt a maga költségén mai napon is föntartja. 1877—78-ban öt tanítási 
teremben 274 tanuló járt az izr. iskolába. Kiváló gondoskodás tárgya volt 
az új intézmény Grünhuth Ignácz iskolaszéki elnöknek (ki 1890-ben halt 
meg). 1887-ben az iskolaszék előterjesztésére a hitközség külön válasz
totta a négy fiú- és négy leányosztályt, két új tanítót alkalmazott és a 
követelményeknek megfelelő emeletes iskolát építtetett, mely méltán sora- 
kozhatik a város legjelesebb tanítási intézetei közé. Nagy érdeme van az 
iskola hygienikus berendezése körül első sorban dr. Loew y Lipót és 
dr. Goldberger Ignácz orvosoknak.

Az 1895/9G-ik tanítási év végén kiadott iskolai értesítő a következő 
adatokat nyújtja ez intézet jelen állapotáról: Beiratkozott az I—IV. fiú
osztályba 186 s az I—IV. leányosztályba 161 tanuló. A hazafias érzelem 
gyámolítására 1896. május 9-én ezredévi iskolai ünnepélyt rendeztek s a 
jelentőségteljes év megörökítésére közvetlenül az iskolaépület előtt négy 
darab fát ültettek. Az intézet könyvtára 373 kötetből áll. Ez iskolá
nak tápláló-intézete is van, hol a bevétel és kiadás 1574 frt 45 kr. 
volt. Az iskolai számla szerént az 1895. évről összesen 11.269 frt 9 kr. 
bevétel és kiadás van kimutatva. Az összes kiadást a hitközség a tanítási 
díjakból s a hitközségi adóból födözi. A tanítási nyelv magyar. Az iskola 
fölszerelése a mai kor kívánalmainak teljesen megfelel. A tanítótestület 
hónapok szerént beosztott részletes tanítási terv után tanított.

Első tanítók voltak: Goldberger József, Fleischmann H., Bauer N., 185G-ban : Kulka 
Ede, Hoffmaim Jakab, Guttmann Joachim és Götzl Salamon igazgató. 1871-ben: Porgesz 
Ede igazgató, Becher Jakab, Guttmann Jakab, Szeligmann Eleázár, Szeligmann Janka, 
Weisz Jakab, dr. Back Izrael (hitoktató) és Goldschmied I. (a héber tanítási tárgyak tanítója) 
1877/78-ban: Veszi Ábrahám, Grünwald Izsák és Klesch Hermin (kézimunka tanítónő). A 
tanítótestület tagjai jelenben: Klingenberg Jakab igazgató-tanító, Hoch József, Kohn Mór, 
Lőwy Anna, Strauszer Henrik, Sasvári Béla, Sasvári Sarolta, Weisz Mór, Weisz Gábor 
(hitoktató és helyettes tanító).

nVC a g á n i s k o l á k .

Mikor még városunkban kevesebb volt a nyilvános iskola, a fon- 
forgó szükség kielégítésére időnként magániskolák és különösen leány
nevelő intézetek létesültek. A város közönségének az iskolaügy fejlesztése 
iránti mind nagyobb érdeklődése folytán keletkezett nyilvános népiskolák 
szervezése következtében és miután magánintézetek igénybevétele nagy 
anyagi áldozatot követelt a szülőktől: a magán iskolák lassan-lassan 
mind megszűntek. A fönnállott magánintézetek múltjáról az alább betű
rendben közlendők nyújtanak képet.
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Andrásovicsné (Kátá Bregotiná) bosnyák-magyar zugiskolája az 
Erzsébet-utczában (Gundy György kovács házában) a 40-es évek elején 
10—15 növendékkel állott fönn.

Friedlné-nek az 50-es évek végén a Márton-utcza nyugati oldalán 
fönállott fiú- és leányiskolájába kevés tanuló járt. Ez iskola inkább óvó
féle intézet volt.

Grotter Teréz magán leányiskolájába 1858-ban járt 15, 1868-ban 
pedig már csak 6 növendék.

Kreiner Krisztina leányiskolájába (az Alsó-Havi-utcza délkeleti 
részén) a 40-es évek elején járt néhány leányka. Később csak a Barátúr 
környékéből (a budai külváros északi része) és a Bengából (e külváros 
délkeleti részéből) volt egy-két tanítványa.

Laki Józsefné leány (zúg) iskolájába 1863-ban 20 növendék járt.
Libscher Vilma nyilv. joggal fölruházott leánynevelő és tanintézete 

1881. év szeptember 1-én nyílt meg 27 növendékkel. Az intézettel kap
csolatban gyermekkert is állott, melyben az első évben 14 leányka volt 
beírva. A hat osztályt első évben két tanítási teremben helyezték el, 
a hol két rendes tanító és öt óraadó tanított. Második évben a növendé
kek száma már 35-re szaporodott, mely szám később 70-re emelkedett föl 
s ez időtől kezdve mindig 4 teremben voltak elhelyezve és 3 rendes és 
4 —5 óraadó oktatott. Azonkívül volt egy óvónő, ki a gyermekkertet 
vezette, melybe már a második évben 22 gyermek volt beírva, s kiknek 
száma idővel 38-ra szaporodott föl.

Fönállásának negyedik évében kapta meg az intézet a nyilvános- 
sági jogot. Tizenkét évi fönállása után 1893. évi junius végével meg
szűnt ez intézet s ez időtől fogva a mai napig csak mint leánynevelő
intézet létezik iskola és osztályok nélkül. Az intézet helyisége eleinte a 
János-utczában s az utolsó években a Mária-utczában volt. A jelenlegi 
leánynevelő-intézet pedig a Kossuth Lajos-utezában van egy-két növen
dékkel.

Liszka Gabriella engedélyezett leánytanodájában 1863-ban 25 növen
dék nyert oktatást.

1847 előtt a budai külvárosi kántor: Mayer N. is tartott főn a 
Krautszak-féle házban (a mai vinczellér-iskola mellett) valami magán
iskola-félét.

A nMárianusoku (iskolatestvérek) Hüss György franczia származású 
áldozó pap, iskolatestvér vezetése és igazgatása alatt 1868. évi szeptember 
havában telepedtek le Pécsett. Az intézet a malom-utczai Huber-féle 
házban nyittatott meg, később átköltözködött a Széchenyi-téren lévő mai 
Nádossy-féle házba. Az intézetben konviktus is volt. A benlakó és bejáró 
tanulók száma megközelítette a 100-at. Ez intézetben többnyire I—IV. 
osztálybeli tanulók nyertek oktatást, de voltak reáliskolai tanulók is. Az 
itt működött tanítók száma 4—5 volt. A franczia és német nyelvben szép 
sikerrel oktatták a növendékeket. 1871-ben Hüss egyik tanártársa: Neu-
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wirth vette át az intézet vezetését, a ki azonban már 1872. febr. havában 
kedvezőtlen anyagi viszonyai miatt az intézetet beszüntette.

Mendlik Tévéz engedélyezett leányintézetében 1858-ban 22, 1863-ban 
pedig már 65 növendék járt.

A Mérey Ilona-íéle magán nevelőintézet az 1859/60-ik isk. évben 
keletkezett. Első Ízben az intézetben csak a tulajdonos és annak nővére, 
nemkülönben egy zongoratanítónő működött, a ki egyszersmind a fran- 
czia nyelvet is tanította. Az intézet igazgatója és hitoktatója Mendlik 
Ágoston volt. Később az intézet az 1868-ild törvények által kényszerítve 
rendszeresíttetett és 6 osztályra egészíttetett ki. A fönt említett igazgató 
állásáról lemondván, helyét Eberling Mátyás jelenleg babarczi plébános 
tölté be. Az 1872-iki tanítási év lezártával föloszlott az intézet.

A 40-es évek közepén már fönnállott Perczelnének magánleányis
kolája a mai Iskola-utczában (Polgár-féle házban), hol Liszka Gabriella 
oki. tanítónő oktatott. Ez volt az u. n. nemes leányok nevelőintézete, hol 
Haas Mihály belv. plébános vezetése alatt 1846-ban 79 növendék volt. 
Ez intézetbe 1858-ban már csak 24 növendék járt.

Schaurek Józsefné engedélyezett leánynevelő intézetébe 1862-ben 
16 növendék járt. Az intézet helyisége a Nepomuk-utczában volt.

Szigviszt Jánosnak az 50-es évek közepén a Nepomuk-utczában 
a Szirányi-féle házban szintén volt magániskolája.

Szivér József magániskolája előbb (1846-ban) a Czigány- (a mai 
Felső-Balokány) utczában, később (1847-től) a Karch-féle házban, a mai 
Kossuth Lajos-utsza észak-keleti végén volt. Szívért a város segélyezte, 
ü t Városy Boldizsár volt belv. tanító váltotta föl. A tanítványok száma 
1846-ban 50 volt.

Werner Magdolna leányiskolája. Ez intézet 1868-ban mint 
„magán leány-tan és nevelő-intézet“ kezdte meg működését és rövid 
pályafutás után oly kedvességre tett szert, hogy már 1873-ban meg 
kellett nyitani az ötödik és 1874-ben a hatodik osztályt. A közoktatásügyi 
kormány is méltányolta az iskola jelentőségét és 1875. évben a tör
vény kellékeinek megfelelő intézetet a nyilvánosság jogával ruházta föl 
s így egyenrangúvá tette a hasonnemű állami intézetekkel, sőt 1881-ben 
azt is jóváhagyta, hogy az intézet felső leányiskolái osztályokkal bővít
tessék ki. Ez utóbbiakból az 1881/82-ik isk. évben az első évfolyam tény
leg meg is nyílott, de kősőbb, mikor Pécs városa teljes polgári iskolát állí
tott, az engedély daczára megszűnt.

A rendes hat osztály zavartalanul folytatta működését és sokáig 
látogatott intézet volt, míg az 1892/3-ik tanítási év végén, 25 évi fönál- 
lása után, a tulajdonosnő saját akaratából be nem szüntette.

25 év alatt az intézetet összesen 1755 leány látogatta s így az évi 
átlag épen 70-et tett ki. Az 1885/6-ik évben a növendékek száma elérte a 
maximumot, a mennyiben ekkor 102 tanuló iratkozott be. Csak az utolsó 
években, mikor a polg. iskolán kívül még három leányiskola nyílt meg, 
csökkent a növendékek száma.
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Azonban, habár a külső tényezők az intézet megszüntetését vonták 
maguk után, utolsó életnyilvánulása is régi népszerűségéről tett tanúságot; 
ugyanis záróvizsgálat alkalmával, mely egyúttal az intézet jubiláris vizs
gálata volt, nemcsak a tanítványok és azok szülői, nemcsak a tanítótes
tület, hanem a tanügyi hatóság, sőt a megyés püspök képviseletében 
Troli czímzetes püspök is őszintén tolmácsolták a tulajdonosnő iránt 
érzett tiszteletüket és nagyrabecsülésüket. A városi iskolaszék két ízben 
is elismerését fejezte ki, így először 1878. július 27-én, másodszor pedig 
1893. évi julius 1-én, a mikor az iskola beszüntetését tudomásul vette.

Az intézet igazgatója kezdetben Varga Ferencz pécs-belvárosi 
igazgató tanító, később pedig Schultz Imre tanítóképezői tanár volt. 
A rendes tanítási tárgyakat a tulajdonosnőn kívül a felső osztályokban 
szintén majdnem mindig férfiak, és pedig részint az áll. főreáliskola 
tanárai, részint az elemi tanítók jelesbjei, az alsó osztályokban pedig 
jónevü képesített tanítónők adták elő.

Az intézet helyisége állandóan a Hunyady-utczában volt. A bonlakó 
növendékek között igen sok idegen ajkú tiszta német és horvát-szerb 
leányka volt, a kik itt rövid idő alatt teljesen megmagyarosodtak. S így 
ha Werner Magdolna iskolája 25 évi fönnállása alatt nem is ért volna el 
más eredményt s nem gyakorolt volna más hatást, mint hogy a hazá
nak legalább 200 idegenből jött lelkes honleányt nevelt, máris igazi nagy 
érdemet szerzett.

Me g y e i  n é p o k t a t á s i  i n t é z e t e k .

lE Polgári i s k o l á i t .

A siklósi polgári fiúiskola.

Ez intézetet Siklós nagyközség 50 ezer frttal s Vajda János volt 
siklósi ügyvéd cs ottani kerületi országgy. képviselő alapította, a ki mintegy 
80 ezer forintot tévő vagyonát közös községi iskolára hagyta.

Az iskola megnyílt 1881-ben saját épületében. Az iskola alapvagyona 
közel 140 ezer frt. Joller Károly  siklósi iparos, kit a szerencse főnyere
ményhez juttatott, 1895-ben százforintos ösztöndíj-alapítványt tett. Az 
iskolafönttartási költség évenként mintegy 7 ezer forint.

Egy igazgató alatt 3 rendes és 1 segédtanár működik. A tanítási 
nyelv magyar. Az iskola két osztálya 38 tanulóval nyílt meg. Jelenleg a 
három osztályba több mint 100 rendes és magántanuló van beírva. Újab
ban mozgalom indult meg a polgári iskolának középiskolává leendő átala
kítása iránt.

Az iskola tanítói voltak: Szabó Ferencz, ki az iskola megnyitása óta igazgató. Kiss 
József, most főreálislc. tanár Pécsett, dr. Frosch Károly, időközben Nagy-Szebenbe költözött. 
Jelenlegi tanítók Szabón kívül: Szerdahelyi Adolf, Törők Mihály, Rédei Károly, Mádai Antal 
és Feiler Mihály. A latin nyelvet, mint rendkívüli tantárgyat Rasztics Rafael szt. Ferencz- 
rendi áldozár tanítja.
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A mohácsi állami polgári flu- és leányiskola.

Megnyitották 1895. szeptember 10-én. A nagyközség tulajdonát 
képező, volt püspöki kastélyban van ideiglenesen elhelyezve. Az iskola- 
épületre 90 ezer forintot irányoztak elő, melynek 1897. augusztus 15-kéig 
kell fölépülni. A tanítótestület könyvtára több mint 150 kötetből áll, 
melyet dr. Serly  Sándor orvos adományozott. Ifjúsági könyvtára 1896-ban
130 írttal létesíttetett. Az iskola fölállításában Stájevics János ország
gyűlési képviselő és Varga Alajos mohácsi ügyvéd fejtettek ki legna
gyobb tevékenységet. Dr. Serly Sándor a fönti adományon kívül még
131 frtot ajándékozott az intézetnek hangszerek beszerzésére. Ugyané 
czélra adományoztak: Német Lipót ügyvéd (gondnok-elnök) 100, From
mer Miksa, Jagics József és W olf Zsigmond egyenkint 50 fr to t; több 
székesfővárosi könyvkiadótól 140 tanítási könyvet kapott az iskola; szegény 
tanulók könyveinek beszerzésére a „Mohácsi Általános Takarékpénztár“ és 
a „Mohácsi Takarékpézntár* 20—20 frtot adtak; a tanítási díjat 20 növen
déknek engedték el. Maga a nagyközség az első évi fölszerelést ado
mányozta. Az intézet I—III. fiú- és I—III. leányosztálylyal nyílott meg. 
Beiratkozott 63 fiú, 84 leány.

A tanítótestület ólén Brand Ede igazgató áll. Tanító személyzete: Kalma István, 
Pólya Albin, Buday Tekla, Brief Karolin, Szekula Katalin. Óraadók: Amberger Béla és 
Szabó Gaudenz.

A megyei elemi iskolákról.

Az iskolaköteleseket valamennyi községben és a hozzájuk tartozó 
pusztákon összeírják. Az iskolamulasztók névjegyzékét minden két hétben 
kiszolgáltatják az iskolaszékek a községi elöljáróságnak. A községi elöl
járóság minden községben az iskolamulasztók ellenében pénzbírságot nem 
alkalmaz; legtöbb helyütt csak a megintést, dorgálást alkalmazza, sok 
helyütt ezt se. Az 1894/95. tanítási évben 208.168 félnapi igazolatlan 
mulasztási eset lön kimutatva. A kirovott pénzbírság összege a félnapi 
igazolatlan összes mulasztási esetek után csak 1142 frt. A bírságpénzek 
megfizetésére képtelen szülőket a kirótt pénzbírságoknak közmunka utján 
való lerovására szorítják, mely esetben egy napi munkájuk 50 krt számít. 
A befolyt bírságpénzeket szegény tanulók segélyezésére, iskolai könyvtár 
gyarapítására, új iskolai szerek és tanítási könyvek beszerzésére, építkezési 
czélra, tőkésítésre és az országos tanítói nyugdíjalap javára fordítják.

Az újonan emelt iskolaépületek egészséges helyen épültek, szára- 
zak s a gyermekek létszámához mérten — egy teremre 60 gyermek s 
minden tanulóra legalább is 8—12 □  lábnyi helyet számítva — elegendő 
számú, tágas, világos és könnyen szellőztethető tanítási termekkel bírnak.

Megyénkben állami elemi iskolák nincsenek. Azonban a goriczai 
katholikus jellegű népiskola összedőlvén, e községben az 1896/97. iskolai 
évtől kezdve állami iskola lesz. *

23
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Községi jellegű elemi iskola van 53, ezek közül a tanítási termek 
czélszerütlenségét és a tanulók nagy számát tekintve, 8 iskola nem felel 
meg a törvényes követelményeknek. Római katliolikus jellegű iskola van 
megyénkben 234, melyek közül 103 ellen merült föl kifogás. E nagy számban 
azonban benfoglaltatnak olyan iskolák is, a hol a tanulók létszáma csak 
2 -3-m al múlja fölül a törvényes számot, a hol tehát az állapot annál 
inkább tűrhető, mert az egyes tanítási termek már korábban kibővíttet
tek, de idő múltán a létszám ismét nehánynyal fölszaporodott. Vannak 
ismét olyan iskolák, a hol a tanítási termek kibővítése és az osztályok 
szaporítása folyamatban van. Főleg a katliolikus jellegű népiskolák közül 
van sok olyan, a hol az állapotok tarthatatlanok s a hol az osztálysza
porítások, vagy kibővítések elengedhetetlenek. — Görög keleti (szerb) 
jellegű elemi iskola van 29. Ezek közül szám szerint 16 nem felel meg 
a törvényes követelményeknek s legtöbb helyen az állapotok tarthatat
lanok s vagy a tanítási termek bővítését, vagy pedig szaporítását igény
lik. — Ev. ref. jellegű népiskola 79 van s ezek közül 19 nem felel meg az 
igényeknek. — Ag. evang. jellegű iskola van 21, amelyek közül 11 helyütt 
vagy osztályszaporítás, vagy pedig a tanulók nagy száma miatt a taní
tási termek kibővítése kívánatos. — Izraelita jellegű népiskola m egyénk
ben 5 van. Ezek közül csak a villányi nem felel meg a törvényes köve
telményeknek. — Megyénk területén volt 4 magán engedélyezett iskola, 
mindegyike megfelelt, ezek közül azonban ma már 3 megszűnt. — Álta
lában néhány falusi iskolánál, főleg a régebben épülteknél, a tanítási 
termek világítása csak tűrhető, másutt nedvesek a falak, néhol pedig a 
tanítási terem téglával kirakott, vagy sárral tapasztott. — Az iskolák 
belső fölszerelése (bútorok, tanítási eszközök) tekintetében igen sok 
nem felel meg a törvényes követelményeknek. így a községi iskolák közül 
13 bútorzatban, 9 pedig tanítási fölszerelésben hiányosan van ellátva. — 
A róni. kath. iskolák közül 120 bútorzatban, 104 pedig fölszerelésben 
hiányos. A görög kel. iskolák közül 22 bútorzatban, 23 pedig a tanítási 
szerek miatt nem megfelelő. Az ev. ref. iskolák közül 45 bútorzatban, 
32 pedig a fölszerelésben — s az ág. ev. iskolák közül 10 a bútorzatban 
s 9 a fölszerelésben nélkülözik a legszükségesebb tanítási szereket, külö
nösen a természetrajz, természettan és tornatanítás tekintetében. — Ott, 
a hol a hitfelekezetek nem tartanak fönn iskolát, vagy a hol egy tanító 
80 növendéknél többet tanít, új iskolák fölállítása szükséges. Az iskolát- 
lan községekben, melyek azonban csatlakozva iskoláznak, csak két helyen 
(Bostán és Szent-Kuton) kellene iskolát állítani. E községek lakóinak 
gyermekei télen át a járatlan utak miatt nem mehetnek iskolába s csakis 
az őszi és nyári időben látogatják az iskolát. Osztályok szaporítása az 
egész megyében 43 helyen levő különböző jellegű iskolákban 46 tanítóval 
kívánatos és szükséges. — A törvény értelmében létrejött községi iskolai 
alapvagyon 60 községben van, melyek szabályszerűen kezeltetnek. — 
A tanítás eredménye általában megfelelő. — A hit- és erkölcstan taní
tására minden hitfelekezet kiváló súlyt fpktet; annak tanítását részben a
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lelkészek maguk teljesítik, részben a tanítók. Ez utóbbi mód különösen 
a gör. kel. és ref. felekezeti iskolákban van gyakorlatban; a fölügyeletet 
azonban mindig a lelkészek gyakorolják.

A nem képesített tanítók száma a megye területén levő iskolákban 45. 
A segédtanítók mind önálló osztályt vezetnek; ezeknek száma 62 volt. 
Lelkésztanítóságok 13 ev. ref. iskolánál fordulnak elő. E hitközségek 
igyekeznek az 1893. évi XXVI. t.-cz. alapján iskolai ügyeiket rendezni s 
önálló tanítói állásokat szervezni.

A kir. tanfölügyelő a lefolyt évben 45 napot töltött iskolalátogatás
sal, mely idő alatt 72 községben 113 iskolát látogatott meg. Még 1877-ik 
évi szept. 18-án neveztetett ki a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz
teri rendelettel 59 ideiglenes iskolalátogató, de ezeknek nagy része elhalt, 
másik része elköltözött, lemondott, nyugdíjba ment stb., a még meglévő 
néhányan se látogatják az iskolákat. Az 1894/95-iki tanítási évben csak 
kettő teljesítette e megbízatását. — A közigazgatási bizottság összesen 
230 ügyet tárgyalt. Fegyelmi eset a községi elöljárók ellen iskolai ügyek
ből eredő okok miatt egy se fordult elő. Allamellenes tanítási könyvek 
és tanítási eszközök elkobzása nem történt. Három gör. kel. felekezeti 
jellegű iskolánál működő tanító ellen indított fegyelmi vizsgálatot az ille
tékes egyházi főhatóság. Minden iskola helyi fölügyeletére iskolaszék 
(gondnokság) van alakítva. Az ág. hitv. evang. hitközségekben az iskola
széki teendőket a zsinati törvények értelmében az egyháztanácsok, az ev. 
ref. kisebb hitközségekben a presbyteriumok végzik.

Oktató képességgel nem bírta a magyar nyelvet az 1894/95. évi sta
tisztikai kimutatás szerént 14 gör. kel. felekezeti iskolai tanító. Ezeket 
azonban, mint olyan tanítókat, a kiknek tanítói képesítő okmányuk nincs 
s mint ilyenek nem is jöhetnek elbírálás alá: az állásaikon csak addig 
tűrik meg, a míg azokra okleveles tanítót kapnak.

A legtöbb tanítónak biztosítva van vagy természetben, vagy lakás
pénzben a megfelelő lakás. Ez áll különösen az eddigi rendes tanítói 
állásokról; ezek közül csak 4 r. k., 3 gör. kel., 1 ref. és 1 ág. hitv. evan
gélikus tanítónak van egy szobából álló lakása. A előbb segédtanítói név
vel jelölt osztálytanítók legtöbbjének ma is többnyire csak egy szobából 
álló lakása van. Az iskolaföntartók s ezek hatóságai azonban igyekeznek 
ezeknek is vagy természetben, vagy lakáspénzben a megfelelő lakások 
kiszolgáltatását biztosítani. Fegyelmi vizsgálat a magyar nyelv tanításáról 
szóló 1893. évi XXVI. t.-cz. 13. §-a alapján a közigazgatási bizottság által 
egy tanító ellen sem indíttatott.

A felekezeti iskolák közül sok még ma is oly nyomorúságos álla
potban van, mint volt 1868-ban. Az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 34. §-a 
szerént egy tanító rendszerént 80 növendéknél többet nem taníthat, mégis 
igen sok oly iskola van, hol egy tanító 90—100, sőt ennél is több gyer
meket kénytelen tanítani. Több ok miatt leghelyesebb lenne, ha az állam 
maga állítaná föl a szükséges népoktatási intézeteket. A tanítóképezőkből 
aránylag elég számosán — habár kevesebben, mint a mennyi az évi szük-

23*
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séglet — lépnek ki évente a végzett növendékek; de épen azok jobbjai 
közül sokan csakhamar más pályára lépnek, hol munkájuk után tisztes
séges megélhetésük jobban van biztosítva. A tanítóhiánynak legnag3robb 
oka a 300 frtos minimális fizetés, ennek részben föld- és terményekben 
való kiszolgálása s újabban a tanítói nyugdíjtörvény hátrányos alkalma
zása. Iskoláinkban valóságos népvándorlás van. Tanítási év közben, külö
nösen az osztálytanítók, ha némileg jobb javadalmazása állásra mehetnek, 
otthagyják állásukat s az ott hagyott iskola hónapokig üresen áll.

Megyei és városi egyéb népoktatási intézmények.

K is d e d ó - v ó - in té z e te k ,  ix ie n e d é lc tL e ly e k .

A kisdedóvók üdvös intézménye első sorban, folytonos fölügyelet 
mellett a 2—6 éves gyermekek lelkének és testének megóvását minden 
természeti, vagy erkölcsi veszélytől czélozza, második sorban pedig a kis
dedek értelmének, szivének és akaratának helyes irányban való kifejtésére 
törekszik.

A kisdedóvó-intézetekkel szoros kapcsolatban állanak az úgynevezett 
menedékhelyek, vagy falusi gyermek-menedékházak, melyeknek fölállí
tása sokkal olcsóbb lévén, mint az óvódáké, a szegényebb néposztály 
gyermekeinek vannak szánva, úgy városokban, mint és legkivált faluhelye
ken. Czéljuk a már érintetteken kívül, menedékhelyül szolgálni, kivált a 
földmíveléssel foglalkozók kisdedeinek, kik a nagy munka idején a gon
datlan szülők által többnyire otthon, zárt szobákban magukra hagyatnak.

Az óvók tekintetében megyénkben nagy hiány tapasztalható. Ennek 
okát főleg abban találjuk, hogy a községek anyagi helyzete olyan, hogy 
óvók fölállítására alig képesek.

Az 1891. évi XV. t.-cz. alapján kötelezve vannak a községek óvók 
fölállításra, de a törvény végrehajtása csak igen lassan halad a fönt emlí
tett oknál fogva. A törvény értelmében vannak: a) kisdedóvók, b) állandó 
menházak és c) nyári menedékházak.

Pécseit a régibb időkben se volt az óvóügy teljesen elhanyagolva. 
Már 1845-ben találunk itt óvót 30—40 növendékkel. Ez volt Baranyavár- 
megyében az első és egyedüli óvó. Időközben ez intézet megszűnt. Ez 
intézetnek 1600 pengő frt alapja volt. A szabadságharcz idején — miután 
minden itteni iskolaépület kaszárnyává és kórházzá alakíttatott át — az 
óvó helyisége elemi iskolául használtatott. 1860-ban Szigriszt József, a 
hazai óvóügy egyik legjelesb úttörője, a város és a „Pécsi Takarékpénztár“ 
segélyezése mellett állított föl magánjellegű óvót. Ez óvót 1879-ben a 
pécsi jótékony nőegylet vette át s a közönség adakozásaiból díszes házat 
épített az óvó számára. Eöntartásához a város évi 300 frttal járul. Az idén 
(1893. közepén) 76 fiú- és 62 leánygyermek, ezek között 40 ingyenes láto
gatta az intézetet. A nőegylet óvónőképző-tan folyamot is tart főn, melyen
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évenkint átlag 14 nő nyer kiképzést és képesítő bizonyítványt. E két 
intézmény czéljaira 1895-ben a nőegylet 699 frtot áldozott.

Nagy Józse f pécsi polgármester már 1863-ban hangoztatta, a budai 
és szigeti külvárosrészekben fölállítandó kisdedóvók szükségességét. Az 
eszme azonban csak 1886-ban öltött testet, a mikor is a város az Ágoston- 
téri iskolában óvót, illetve gyermek-menhelyet nyitott s azt a sze
gény szülők gyermekei részére tápintézettel is összekötötte. Míg az első 
évben alig látogatta ez óvót 20—25 gyermek, addig az 1887/88. iskolai 
évben a napi létszámot véve alapul 7692 gyermek látogatta. E szám 
évről-évre emelkedett, úgy hogy 1895-ben szintén a napi létszámot véve 
alapul 33.050 gyermek járt ide. Névszerint be volt Írva 401 gyermek, kik 
közül a nyári hónapokban naponta 200—215 jelent meg, télen 90—100 járt. 
Ezek közül naponkint 30—40 szegény gyermek részesült a város költsé
gén ingyenes étkezésben. A múlt évi összes költség volt 1262 frt 35 kr. 
A gyermekek fölötti fölügyeletet kezdettől fogva Abendhauser Mari óvónő, 
egy segédóvónő és egy cseléd segédkezése mellett teljesíti.

Ugyancsak 1886. év tavaszán özv. Brandl Antalné képesített óvónő 
nyitott az Árpád-utczában Frőbel-gyermekkertet. A tulajdonosnő 1889. év 
nyarán az intézetet beszüntette.

A szigeti külvárosrészben az ottani közs. népiskola mellett 1894-ben 
épült egy városi óvó 9066 frt költséggel, melyben két nagy terem áll 
rendelkezésre. Az összes költségeket a város közönsége viseli. 1895-ben 
a beirt növendékek száma 320 volt, kik közül a nyári hónapokban 180—190, 
télen át 100—120 gyermek jelent meg.

Városi új óvók terveztetnek a fölső-vámház-utezai községi népiskola 
mellett és Bányatelepen.

Matessa árva- és lelenczház.

Megnyitották 1886-ban a papnövelde-utczában. 1893-ban szép s 
czélszerű két emeletes új házat építettek számára.

Nagyobb alapítványokat tett Matessa István, kitől nevét kapta az 
intézet. 28733 frt 25 kr. alapítványával az intézet alapját ő vetette meg. 
Farkas István e czélra 1148 frt 50 krt hagyott. Biztosított törzsvagyona 
ma 36468 frt 79 kr. Alapítványi hely van egyelőre 20, de szükség esetén 
fölvétetik 30 növendék is. Megjegyzendő, hogy az intézetbe kiválóan 
csak törvénytelen árvák, vagy fél árvák vétetnek föl. Az intézetben 
iskola nincs, hanem a hu- és leánynövendékek a városi közs. iskolákat 
látogatják. Az intézetet két irgalmas rendű nővér vezeti. Jelenleg van az 
intézetben 5 fiú és 10 leány, kik 2—12 évesek, római katholikusok és 
magyarok. A növendékek 12 éves korukban hagyják el az intézetet. Az 
intézet fönnállása óta 18 növendéket bocsátottak ki, kik mind iparos- 
tanonezokká és cselédekké lettek.

Az intézettel kapcsolatos gyerm ekm enhelyet és tápintézetet Pécs 
szab. kir. város alapította 1894-ben és bár a fönti intézet nevét
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viseli, ettől mégis teljesen független, a mennyiben az összes költségeket a 
város közönsége viseli. 1895-ben beiratkozott 274 gyermek, kik közül a nyári 
hónapokban megjelent 160—170, télen 80—90.

Falusi  óvók.

Pécs város óvóin kívül Baranyában több helyen van óvó.
Bakóczán özv. Majláth Györgyné 1890-ben alapított óvót.
Duna-Szekcsőn 1890 óta van magán jellegű kisded-óvó Droppa 

nővérek vezetése alatt. Az új óvó készülőben van.
Főherczeg-Lakon néhai Albrecht főhcrczeg 1885-ben alapított óvót. 

A nagy költséggel fölállított épületben van a 4 óvónő lakása, egy 
kápolna és több játszóterem. Az óvó mellett nagy kiterjedésű bpfásított 
udvar és játszótér van. Az összes föntartási költségeket és kiadásokat az 
uradalom viseli. A kisdedekkel való érintkezési nyelv magyar és német. 
A kisdedek száma 100.

Kárász-pusztán Biedermanné alapított mintegy évi 2 ezer frt költ
séggel óvót. A gyermekek reggeltől estig vannak ott s déli ebédet és 
ozsonnát is kapnak, ezenkívül karácsonkor mintegy 150 frtnyi összegből 
vesznek számukra ruhát és játékszereket.

Maisson 1894 óta van a nyári (május—szeptember) időszakra terjedő 
kisdedóvó.

Mágocson magánóvónő vezetése mellett áll főn az óvó.
Mohácson van két magán- és két községi óvó.
Német-Bolyban a teljesen fölszerelt óvót Montenuovo Júlia herczegnö 

alapította 1882-ben. Van benne kápolna és két óvó-helyiség. Van továbbá 
befásított játszótér is. Évi föntartási költsége 1400 frt. A német-bólyi 
kath. népnevelési egylet évenként 25—50 frtot ajándékoz az óvó-gyerme
kek fölruházására. Az óvó vezetését a Páli szent Vincze nővérekre bízták. 
Az érintkezési nyelv eleinte német volt, de 1893 óta magyar. A kisdedek 
száma 70—80.

Siklóson az óvó föntartásához gróf Batthyány Ödönné évi 180 frt 
segélylyel járul, mely összeg fejében az alkalmazott óvó 15 gyermeket 
köteles intézetébe ingyenesen befogadni. Legújabban Siklós nagyközség 
5 ezer frt költséggel szintén létesít óvót.

Az Ismétlő (vasárnapi) Iskolák.

Az 1795. szept. 25-én kiadott helytartótanácsi rendeletben többek 
közt ez foglaltatik: „. . . Minthogy pedig oly inasok is vannak, a kik 
még írni és olvasni sem tudnak s így a rajzolásban sem igen boldogul
hatnak ; azért minden városban és faluban, a hol nemzeti iskolák vannak, 
fölállítandók az u. n. vasárnapi ismétlő iskolák, milyenek némely helyen 
szép sikerrel már működnek; s ezekbe kivétel nélkül minden iparos- és 
kereskedő-inas tartozik hetenként 2—2 óráig járni.“ E rendelet ellenőr-
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zése a politikai hatóságoknak és a czéheknek kötelességévé tétetett. — 
Pécsett az 50-es években hozták be a vasárnapi iskolázást. Ez idő szerént 
a fölső-vámház-utczai és szigeti külvárosi közs. népiskolák épületeiben 
van vasárnapi iskola. Ott 2 fiú-, 4 leányosztály, itt pedig 1 fiú- és 3 leány
osztály van fölállítva. A budai külvárosi ismétlő-iskolába beírtak 84 fiút 
és 181 leányt s a szigeti külvárosiba 55 fiút és 156 leányt, összesen mind 
a tiz osztályban 476 növendék volt beírva. — Megyénkben legtöbb helyen 
szintén csak vasárnaponkint tartanak ismétlő-iskolát. Oly ismétlő-iskolákra, 
a hol köznapon is tartanak előadást, csak elvétve akadunk. Á magán
iskoláknál pedig egyáltalában semmiféle vasárnapi, vagy ismétlő-iskola 
sincs. Német-Bólyban már e század elején volt vasárnapi iskola.

I p a r o s  t a n o n c z - i s k o l á k .

Az ipariskolák alapját V. Ferdinand vetette meg. Az új ipartörvény 
(1884. évi XVII. t.-cz.) az iparos-tanulók oktatásának nemcsak új lendü
letet adott, hanem az eddig c téren tett különböző kísérleteknek is véget 
vetett, miután az idézett t.-cz. 80. §-a ama községeknek, hol az iparos- 
tanonezok száma az 50-et eléri, az iparos tanoncziskolák fölállítását köte
lességévé tette. A törvény c rendelkezésének végrehajtása czéljából meg
jelent a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 1884. évi julius hó 23-ik 
napján 27.496. sz. a. kelt rendeletéből: „Az iparos-tanulók iskolai (tanoncz
iskolák) szervezete“, mely magában foglalja nemcsak a szóban forgó 
tanoncziskolák részletes tanítási tervét, hanem kimerítő rendtartási sza
bályait is.

Baranyavármegyében ez alapon öt helyen állítottak föl iparos tanoncz- 
iskolát, u. m .: Pécsett, Mágocson, Mohácson, Német-Bólyban és Siklóson.

Kereskedő tanoncz-iskola már régóta áll főn Pécsett. 1859-ben a 
pécsi kereskedelmi iskolában 40 tanoncz járt. Ez idő szerént megyénkben 
csak Pécsett és Mohácson van kereskedő tanoncz-iskola.

Megyénk területén fönálló iparos-tanoncz iskolák, miután műkö
désüket legnagyobb részben csak az 1884. év elején kezdték meg, 
nagyobb eredményt még nem voltak képesek fölmutatni; mindazonáltal 
a helyi körülményeknek és itt-ott leküzdhetetlen nehézségeknek figye
lembevételével dicséretes tevékenység mutatkozik.

A pécsi ipariskolák.

1825-ben a rajziskolába járt 77 tanuló. 1853/54-iki iskolaévben szer
vezték az iparűző tanulók számára a vasárnapi iskolát 4 tanító vezetése 
mellett. 1859-ben 188 inas járt a rajz- és 363 tanoncz a négy osztályú 
vasárnapi iskolába. 1863-ban a hétköznapi rajziskolába 18, a vasárnapi 
iskolába 160 tanoncz volt beírva. 1885-ben az iparos tanuló-iskola, mely 
az ötvenes évek óta csak mint vasárnapi ismétlő-iskola állott fönt, a tör-
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vénynek megfclclőleg alakíttatott át s néhány évvel később a kereskedő
tanulók és iparos-segédek részére is nyitottak iskolát.

A pécsi ipariskolák terve teljesen azonos a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium 1884-ik év julius havában kelt rendeletével kiadott és az 
iparos-tanulók iskolai szervezetében foglalt tanítási tervvel. Ez időben — 
ide nem számítva a főreáliskola épületében elhelyezett kereskedő-tanonezok 
iskoláját — van 4 előkészítő, 3 első, 2 második és 2 harmadik osztály; 
továbbá az építő-iparosok külön (téli) tanfolyamánál (november elsejétől 
márczius végéig) 1 előkészítő, 1 első, 1 második és 1 harmadik osztály. 
A beirt tanulók összes száma az 1895/96-iki iskolaév végén az általános 
iparos-tanoncziskola 11 osztályában 675 és az építőiparos-tanoncziskola 
4 osztályában 193. Az osztályok a belvárosi, ágoston-téri és a szigeti 
külvárosi községi népiskolák épületeiben vannak elhelyezve.

Az ipariskolai bizottság ez idei elnöke Schmelczer Ferencz s az 
iskolák igazgatója Schneider István.

Az iparos-tanulók munkakiállítása évenként a húsvéti ünnepek alatt 
történik, mely kiállítás díjkiosztással van egybekötve.

A tanulók a Dittmnyer- és IIofí'mnnn-íé\e alapítványokból ösztön
díjakban részesülnek.

Meg kell itt külön említenünk a Zsolnny Vilmos gyáros által fönt
tartott ipariskolát.

Az ipariskolák rendezésénél a Zsolnay-gyárban levő iparos-tanulókat 
is kötelezték a városi ipariskola látogatására. Minthogy azonban a gyár- 
tulajdonos már éveken keresztül saját munkásai részére rajziskolát tartott 
fönt, melyben a tanulók különösen szakmájukba eső mintákat rajzoltak; 
ama óhajának adott kifejezést, hogy engedtessék meg neki továbbra is a 
rajziskola fönttartása és késznek nyilatkozott a reáliák taníttatásáról is 
gondoskodni, ha tanulói a városi ipariskolák látogatása alól — mely 
iskolákban a tanítási idő az ő munkásaira nézve különben is alkalmatlan 
időben tartatik — fölmentetnek. Óhajával a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. minisztériumhoz utasíttatott, hol 1885. évben kelt rendelettel az 
engedély megadatott s így az éveken át fönttartott rajziskola rendes ipar
iskolává alakult át és Zsolnay Vilmos áldozatkészségéből tartatik főn. 
Az iskola fölügyeletével Pécs város ipariskolai hatóságát bízták meg. 
Az iskola megnyitásakor 52 tanulója volt, mely szám 50—80 között vál
takozik. Az évenként megtartott záróvizsgálatok és kiállítások az intézet 
életrevalóságáról tesznek tanúságot.

A megyei ipariskolák.

Mohácson az ipariskolát 1884-ben alapították. All 6 köznapi, 5 rajz- 
és 1 rajzpótló osztályból. Átlagosan 300 a tanulók száma. A kereskedelmi 
tanoncz-iskola 1 előkészítő és 3 rendes évfolyama két osztályban van 
elhelyezve s itt a tanítványok száma 40—50 között váltakozik.
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Siklóson 1885 óta tart fönt a község ipariskolát. Az építőiparos- 
tanonczok. külön (téli) tanfolyamban nyernek oktatást.

Német-Bólyban 1885 óta áll fönt ipariskola a kezdők és haladók 
egy-egy osztályával.

Mágocson az állami agyag-ipariskola mellett áll fönt az iparos 
tanoncz-iskola.

Az egyes falvakon az ismétlő (vasárnapi) iskola van hivatva az ipar
iskolákat némileg pótolni.

A mágocsi agyagipar-iskola.

Alapította 1887-ben Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi minisz
ter. Megnyittatott ugyanaz év október hó 2-án. Az épület az állam tulaj
dona s áll 7 tanhelyiség- és 1 irodából. Az iskola ingó és ingatlan vagyo
nának összes értéke az 1894-ik évi leltár szerént 10.774 frt 16 kr. 1888-ban 
két 140 frtos ösztöndíj alapíttatott. Egy Baranyavármegye által és egy a 
pécsi kereskedelmi és iparkamara által.

Az iskola szorosan vett czélja: hogy a tanulók a Mágocs és vidékén 
háziiparszeriileg űzött fazekas mesterségben szakszerűen kiképeztetvén, 
az itt régóta dívó edénynemiiek és kályhamunkák eddigi alakjukban, de 
tökéletesebb és versenyképes minőségben készüljenek s a külföld e nemű 
czikkeit piaczunkról lehetőleg kiszorítsák s így hazai iparosaink vágyó- 
nosodását előmozdítsák. Föladata továbbá az iskolának a fazekas és 
kályhás mesterséggel foglalkozó fölnőtteknek oktatást és útbaigazítást 
adni az agyagiparhoz tartozó elméleti és gyakorlati ismeretekben.

Az iskola 18 tanulóra van számítva, kik ingyen oktatásban része
sülnek. E számot csak az első három évben érte el. Az 1894/95-iki tan
évben csak 9 rendes és 1 rendkívüli tanulója volt mind a három osztályban. 
Ily kevés számú tanulóért az állam alig viselheti tovább az iskolának 
több ezer frtra rugó fönttartási költségeit.

Fölvétetnek 12 évet betöltött, a népiskola VI. osztályát sikerrel vég
zett tanulók.

Van az iskolának 103 műből álló könyvtára, 201 drb taneszköze, 
285 drb fölszerelési tárgya, 534 különféle mintája s 33 drb vegyes tárgya.

Az intézet fölötti fölügyeletet egy 10 tagból álló fölügyelő-bizottság 
gyakorolja, 3—3 évre a kereskedelmi miniszter által kinevezve.

A megnyitás óta tanítók: Hübner Rezső, Maráth József — ki az 
intézet igazgatója is — és Krammer Károly.

Az iskola 1892-ik évi augusztusig a vallás- és közoktatásügyi, ez 
időtől fogva a kereskedelmi minisztérium főhatósága alatt áll.

A tanítási nyelv magyar. Az iskola-folyam 4 év, a tanulási anyag 8 
félévre van beosztva. Julius hóban csak műhelybeli munkával foglalkoz
nak a tanulók.
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Zene- és énekiskola.

Hazánkban az éneket annak módja és rendje szerént szintén ott talál
juk a népiskola törvényes tanítási tervében, de tanítási anyaga, valamint 
módszere kifogás alá esnek és javítást kívánnak.

A pécsi zeneiskolában Szvoboda Gáspár zenetanító nevével már az 
1787/88. isk évben találkozunk. A régibb zenetanítók közül megemlítjük 
még Jusséi Ferenczet, a ki 1808-ban és Wimmer Edét, a ki a 40-es 
évek közepén működött.

1825-ben a zeneiskolába járt 45 tanuló és pedig a normálisták közül 
25 s a latinisták közül 20. 1842/43-ban a zeneiskolában egy rendes és 
egy helyettes tanítót alkalmaztak. 1859-ben 37 és 1863-ban pedig 12 volt 
a tanulók száma. A közel egy évszázad óta föntálló zeneiskolát újra szer
vezték s ma már 3 tanító oktatja a zenében az intézetet látogató 80 
növendéket. A zeneiskola helyisége a belvárosi községi népiskola második 
emeletén van.

Hoffer Károly 1883-ban állt az iskola élére, miután előde Gungl 
János meghalt. Hoffer vezetése alatt a rendszeres és alapos oktatás követ
keztében a zeneiskola életében nagy haladás tapasztalható, miről már a 
több évi záró vizsgálatok és a zenélő ifjúság jótékony czélu nyilvános föl
lépései is tanúskodnak.

Az iparos-tanonczok és segédek is fölvétetnek a zeneiskolába, a 
hol az esti órákban külön tanfolyamban a fuvóhangszerek kezelésében 
nyernek — szép sikerrel — oktatást.

1895/9G. iskolai évben a városi zeneiskolába járt I—IV. osztályban 
54 tanuló hegedülni, a továbbképző tanítási folyamba 4, fuvolát tanult 2 s 
fuvóhangszereket 20 tanuló.

A zenetanítók sorrendje: Szvoboda Gáspár, Jüssel Ferencz, Wim
mer Ede, Gungl János, Hoffer Károly, Túrna Venczel, Lőhr Vilmos.

A falusi iskolákban az egyházi ének tanítására fektetik a fősúlyt. 
Német ajkú községekben többnyire a tanító vezetése alatt sok helyen 
fuvóhangszerekkel zenekarok létesülnek.

Tornacsarnokok, tornahelyiségek és játszóterek.

A tornatanítás szükségességét már az 1790/91. és 1825—27-iki orszá
gos tanulmányi válsztmányok is fölismerték, de csak 1863-ban a pesti 
nemzeti tornaegylet működési idejétől fogva kezdett terjedni honunkban 
a tornázás. Ez egyesület példájára később több népes városban, így Pécsett 
is alakult tornaegylet.

Az 1868. évi népoktatásügyi törvény által a tornázás tanításának 
kötelezettsége minden népoktatási intézetre kiterjesztetett.

1894/95. évben van a megyében összesen 231 tornatér. Tornacsarnok 
megyénkben csak két helyen v an : Pécsett és Mohácson.
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A pécsi tornacsarnok úgy külső, mint belső díszre és az általános 
berendezés tekintetében is a legelsők között foglal helyet az országban.

A tornacsarnokot az 1870-ben alakult torna- és tűzoltó-egylet emelte 
1873-ban. Fölépítéséhez az állam 12.000 frt segélylyel járult. Még ugyanaz 
évben szerezték be tetemes költséggel a legjobb rendszerű tornaszereket. 
A tornacsarnok fölállításának jótékony hatása annál is inkább észlelhe- 
tővé vált, mert a túlnépes községi elemi és középiskolai tanítványok torna
oktatása az előtt teljesen czélszerütlen pajtaszerü faőpületben eszközölte
tett. 1882-ben a torna- és tűzoltó-egylet föloszolván, a város vette át a 
tornacsarnokot és a tornaoktatás ügyét és egyúttal rendszeresítette a torna
tanári állást is. Míg azelőtt itt képeztettek a tornászatban a város összes 
iskoláinak tanulói, újabb időben a községi iskolák saját épületeikben maguk 
az osztályvezetők tanítják nyáron át díjtalanul a tornázást.

Régebben, a 60-as évek végén, a mai Szepesy-utczában, a jelenlegi 
gregoriánum helyén állott a tornahelyiség, hol Ilerczenberger József 
volt a tornatanító.

A 70-es évek elején a belvárosi országút déli részén fekvő Engel- 
féle házban lévő tornacsarnokban Schneider Ottó közöshadseregbeli szá
zados tanította a tornát. Ugyan ő szervezte a pécsi ifjúsági véderőt, a 
melybe a 10-ik évet betöltött tanulóifjak vétettek be s taníttattak katonai 
gyakorlatokra.

Az új tornacsarnokban 1872-ben llemmericli Karolj' és Waldner 
Ágoston voltak a tornatanítók ; az előbbi még ma is itt működik.

Megyénkben még Mohácson van tornacsarnok, hol e ezélra egy 
közönséges épület megfelelően átalakíttatván, mintegy ötven drb eszközzel 
szereltetett föl. A megyében kizárólag tornázásra szánt épületek, vagy 
egyéb zárt helyiségek a föntebb említetteken kívül nincsenek. Ott is, a 
hol a tornázás rendesen taníttatik, oly időszakra szorítkozik, mikor a 
tornászat a szabadban gyakorolható. Torna-helyül rendesen az iskola 
udvartere, vagy annak egy része, vagy pedig az iskola előtti tér van 
kijelölve. Fölszerelésre nézve a legtöbb csak kezdetleges.

A mely iskola mellett nincs tornahelyiség, ott legalább játszóteret 
láthatni. Játszótérül mindenütt az iskola udvara szolgál.

IK ö z é p i s k o l á .  lt_

A cziszterczi rend kath. főgimnáziuma.

A török hódoltság szomorú napjaiban Pécsett is, mint az ország mind
ama helyein, melyekre a török véres keze súlyosodott, az igaz hit vilá
gával kialudt a tudományé is.

1543-ban a régi Pécs megszűnt élni. Polgárai, papjai, tanítói tanít
ványaikkal együtt elvesztek, vagy elmenekültek. A jezsuiták meg, kik a 
nagy katasztrófa után egyedül bátorkodtak az anyagi és erkölcsi romlás 
e színhelyét fölkeresni, életöket az elhagyatott, kísértésnek kitett néhány
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kath. hivő lelkének megmentéséért koczkáztatták; a tudományok terjesz
tésére nem nyílt alkalmuk.

Azonban Pécs 168G-ban alig szabadult meg a törököktől, a jezsuiták 
azonnal összekapcsolták a lelkészkedést a tanítással.

Prent all er és Bitévi, kiket a török uralom utolsó éveiben — a hagyo
mány szerént — jutalmul azért, hogy a basa leányát meggyógyították, a 
városban megtűrtek, a rend és egyesek áltál segélyezve, telket vásároltak 
s a helyen, hol most a belvárosi elemi iskola áll, szerény hajlékot emel
tek, mely lakhelyül és iskolául szolgált. De csakhamar szűk lett ez épület 
tanároknak, tanulóknak; megfelelő épület emeléséről gondoskodtak tehát. 
Széchényi György gróf, esztergomi érsek sietett segítségükre. A rendház 
és kollégium emelésére 50.000 frtnyi alapítványt tett, melyet I. Lipót 
1099-ben megerősített és 1702-ben Göresöny falu adományozásával gaz
dagított.

Megvolt tehát az alap a társház és kollégium emelésére, mégis csak 
1724-ben foghattak hozzá az építéshez és 1732-ben adhatták át rendel
tetésének.

Az alig föléledett Pécs csakhamar ismét a sír szélére jutott. Majd 
a kuruezok sarczolták meg, majd a császáriak zsoldjában lévő ráczok tör
tek a városra s hallatlan kegyetlenséggel gyilkoltak, raboltak, romboltak, 
gyújtogattak. A jezsuiták háza és temploma nem égett ugyan le, de a 
vad düh teljesen lerombolta és kifosztotta. A rendtagok közül három éle
tét vesztette, a többi sebektől borítva menekült Szigetbe. Mindent 
újra kellett tehát kezdeniük. Valóban a tisztelet és csodálat érzelmeivel 
kell adóznunk — írja Ágh Timót dr. — a rend lelki nagysága, kitartása 
és buzgalma iránt, mikor látjuk, hogy ily csapások után, a helybeli püs
pök Nesselrode erőszakoskodásai daczára, — ki mig élt, ha az építést 
nem is, de azt meg tudta akadályozni, hogy az új rendház és kollégium 
két emeletes legyen — megteremtik a tudomány e mai napig fönálló 
díszes csarnokát és mellette még újjáalkotják, földíszítik az Isten tiszte
letére a török mecsetet is.

A rendház és kollégium a város főterén fekvő kétemeletes díszes 
épület, mely a templommal egy merész íven nyugvó folyosó által volt 
összekötve. Ez épületben nyertek lakást a tanárok és helyezték el a kez
detben 4, később 6 osztályú gimnáziumot.

1773-ban a jezsuita rendet eltörülték. Templomait, iskoláit és birto
kait lefoglalták, a rendtagok különféle egyházmegyébe léptek s mint lel
készek, vagy tanárok nyertek alkalmazást.

Pécsett a gimnázium három évig még az ő vezetésük alatt maradt, 
de az 1776/7-iki iskolai évtől kezdve alig találunk a tanári karban egy- 
kettőt közülük. Az 1776/7-iki évben Pécs főigazgatói kerület központja 
lett; a gimnázium kir. főgimnázium  czímot nyert s állami kezelés alá 
jutott, a tanárokat Pécs szab. kir. város „Procerum suffragio“ választották, 
de a király erősítette meg. Ez évben a főigazgató N iczki K ristó f gróf, 
ki azonban nem Pécsett, hanem Sopronban lakott. Az igazgató Faicser



Ferencz, czímzetes kanonok, volt jezsuita. Tóth Wolfgang, helyettes 
direktor, az aesthetika I. professzora, pécs-egyházmegyei pap. Az aesthetika 
II. tanára Schwävtzl Zsigmond piarista. A grammatika I. tanára Csonka 
János, világi. A grammatika II. tanára Baldl József, volt jezsuita. A 
grammatika III. tanára Weissengruher Károly, világi. A parva csak 1777. 
márczius 8-án nyert tanárt Kardos Mihály, világi személyében; addig a 
princzipiával (grammatika III.) volt egyesítve.

1784- ig nem történt lényegesebb változás: a pontosan vezetett napló
ból kitűnik, hogy a tanintézet tudományos értéke, a fegyelem, a buzgó 
vallásos szellem s ezekkel együtt jó hirneve régi nagyságában maradt. 
1784. julius G-án érkezett meg Pécsre II. Józsefnek  a tanintézetek reform
jára vonatkozó rendelete. Mily szellem hatotta át e rendeletet a magyar
ság és a vallás iránt, egy-két pontjából is kitűnik. 1. §. Az 1784. év nov. 
1-től egy fiú sem vehető föl a latin iskolába, ha németül olvasni és Írni 
nem tud. 12. §. A ki ösztöndíjat kap s nem tudja a német nyelvet, az 
köteles azt minél előbb megtanulni. 16. §. A gimnáziumban 3 év eltel
tével a latin nyelv német nyelven taníttassák. G. §. A lelkigyakorlatok 
megszüntetendők; a havi gyónások negyedévenkéntiekre szállítandók l e ; 
a Mária-egyesületek és társulatok föloszlatandók; az akadémiai szent 
beszédek elhagyandók; a tanszakoknak és az iskolák védőszentjeinek 
ünnepei eltörlendők stb. 8. §. A nyilvános tánczmulatságok- és színi elő
adásoktól a tanulóifjúság vissza ne tartassák.

1785- ben a Győrből Pécsre helyezett jogakadémia kiszorította a gim
náziumot kényelmes otthonából és különböző helyeken kényszerítette zsel- 
léreskedni; a tanári kar kiválóbb tagjai az akadémiában nyertek alkal
mazást; a II. József rendelete által úgy is meglazult fegyelmet, az 
akadémikusok példája tovább bontogatta. Bizonyítja ezt ama botrá
nyos eset, mikor a tanulók majális alkalmával egy szentet ábrázoló szobor 
fejét letörték és ezzel tekéztek. E botrányos tény volt az egyik oka, hogy 
az akadémiát 1802-ben Pécsről Győrbe visszahelyezték. A főigazgatóság 
is az akadémiát követte, sőt a gimnázium is elvesztette főgimnáziumi 
czímét, bár osztályainak száma és tanárai megmaradtak. Régi díszes és 
alkalmas helyiségét, a jezsuita kollégiumot sem nyerte vissza, mert ezt 
meg kaszárnyának, később kórháznak használták.

Ily állapotban maradt a gimnázium 1803-ig s úgy látszik, legalább 
a fölsőbb tanhatóságnak nem a legnagyobb megelégedésére, mert a főigaz
gató, Paintner Antal 1813. április havában felelvén a márczius havi jegyző
könyvre, a többi között így nyilatkozott: „Mire nézve örvendek, ha mint 
reményiem, a legközelebbi tanévben a cziszterczi atyák fogják átvenni a 
pécsi gimnáziumot, hogy végre Isten irgalmánál fogva megszabaduljak a 
sok kellemetlenségtől, melyeket nekem utóbbi években halmozott mennyi
ségben okoztak. *

Paintner főigazgató e reménye 1815-ben teljesült. A pécsi gimná
ziumot átadták ugyan a cziszterczi rendnek 1813-ban, de a tanszékeket 
tényleg csak az 1815/16-ik iskolai évtől tölthették be a rend tagjai. A kir.



A
 c

si
sz

te
rc

zi
-r

en
d 

ka
th

. 
fő

gi
m

ná
zi

um
a.

 
Ze

le
sn

y 
K.

 f
én

yk
ép

e 
ut

án
.



308 T A N Ü G Y.

adománylevél értelmében ugyanis a rend szabadon választhatott a pálo
sok, dömések és jezsuiták házai között. A választás az utolsóra esett. Ez 
azonban oly rossz karban volt, hogy még a javítások és átalakítások veze
tése végett Pécsre küldött 2 rendtag Horváth Dániel és Pákozdy Román 
is Király' József pécsi püspök vendégszeretetére volt utalva.

Közel egy év kellett, hogy a rendház és gimnázium használható 
állapotba jöjjön. 1814. november 7-én történt meg az ünnepélyes beikta
tás. Paintner igazgató mint királyi biztos, a tanuló ifjúság és a magas 
vendégek előtt fölolvasá a királyi adományozó levelet és átadá Horváth 
Dániel házfőnök és igazgatónak a kulcsot és pecséteket. Erre Horváth 
Dániel és Dréta Antal zirczi apát tartottak emelkedett beszédeket, végre 
— mint Aigl Pál szemtanú mondja — K irály  pécsi püspök „az ő szokott 
komoly és nyomatékos szónoklatával teszi föl a koronát az ünnepélyre.“

A jezsuiták templomát, Mária Terézia 1780. január 21-én kelt diplomá
jával a városnak adományozta, ama kikötéssel, hogy : „A tanuló ifjúság áj ta
tosságait minden időben és pedig nem kegyelemből, hanem őt megillető 
joggal végezhesse és a plébánosi istentiszteleti cselekmények is úgy 
osztandók be, hogy a tanuló ifjúságnak elégséges ideje és helye maradjon 
nevezett templomban és egyik a másikat ne akadályozza.“ E temp
lom, mely mint említettük, a rendházzal egy ívezet által össze volt kap
csolva, 1815. október 17-én kelt felsőbb intézkedés folytán szintén a 
cziszterczi rend birtokába jutott és 1817. április 25-én át is vette, de már 
1820-ban Dréta zirczi apát a város kérelmére plébánia-templomul ennek 
visszaadta, szerződésileg biztosítván a rend tagjai számára is mindama 
jogokat, melyeket a Mária Terézia-féle diplomának 8. §-a a tanuló ifjú
ságnak kiköt.

1815/16-ik iskolai évtől kezdve a teljes 6 osztályú tanintézetet a 
cziszt. rend tagjai látják el és csakhamar ismét virágzásra emelik. Míg 
pl. előbb a tanulók száma átlag 364, addig 1817-től—1852-ig átlag 450 
tanuló látogatja évenként a tanintézetet. Az említett idő alatt legkevesebb 
tanuló volt 1821-ben t. i. 439 s legtöbb 1841-ben: 492. Az egyes osztá
lyok átlaga ez : I. gramatikában 40, II. gram. 89, III. gram. 76, IV. gram. 
67, I. humaniorában 65, II. hum. 63.

A gimnáziumi igazgató az elemi iskolák fölügyeletét és a czenzori 
tisztet is végezte.

Miként teljesítették a Cziszterczi rendű tanárok hazafias és vallásos 
kötelességeiket mint magyarok és mint szerzetesek s mily közbecsülésnek 
örvendettek, mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy mikor Szepesy 
Jgnácz báró, Pécs szent életű, nagy tudományu, hazafias püspöke Pécset 
a bölcsészeti és jogi tanfolyamokkal megajándékozó, a filozófia tanfolyam
ban a vallástan és magyar nyelv, a jogiban a statisztika és természetjog 
tanszékeit, V. Ferdinánd király által 1835. augusztus 27-én szentesített 
alapító oklevélben, jogilag e rend tagjainak biztosította, sőt habár fize
tésükről és lakásukról is ő gondoskodott, kinevezésük jogát mégis tel
jesen a zirczi apátnak engedte át. A filizófíai tanfolyam mint nyilvános
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iskola 1833-ban nyittatott meg s egész 1848-ig zavartalanul teljesítette 
fontos és áldásos hivatását. Az említett idő alatt a jogot 1560, a bölcsé
szetet 3128, a gimnáziumot 6475 tanuló látogatta s évenként átlag a jog
ban 104, a filozófiában 195, a gimnáziumban 405 ifjú nyert kiképeztetést.

1848-ban a szabadságliarcz a csatatérre szólította az ifjúságot, a jogi 
iskolatermek kiürültek,még a tlieologiai és filozófiai iskolafolyamok hallgatói 
is megritkultak. A jogi iskolafolyamot az 1848/49-ik iskolaévben meg 
se nyitották; a filozófiai megnyittatott ugyan, de inkább hasonlított 
magán-, mint nyilvános intézethez. Tanulóinak száma 197-ről 39-re 
apadt, kik legnagyobbrészt növendékpapok voltak; még a gimnázium is 
megérezte az izgalmak e napjait. Míg a tanulók száma 1848/49-ben 492 
volt, 1849/50-ben 224-rc, a következő évben 208-ra sülyedt. A katonai erő
szak a czisztcrcziek rendházát és vele kapcsolatos gimnáziumi helyisége
ket kórháznak foglalta le ; a rendtagokat és tanulókat kiparancsolta, úgy 
hogy az otthonuktól megfosztott tanárok kényszerültek egy ideig szét
szórva magán házakban vonni meg magukat, míg a megyés püspök a 
meglehetősen üressé lett lyccumi épületben adott számukra lakást. Ugyan
ide helyezték a gimnáziumi osztályokat is. A szabadságharcz elnyomása 
után behozták a Tlmn-féle rendszert, mely szerént a vidéki jogakadémiák 
eltörültettek, a filizófiai osztályok pedig a gimnáziummal cgyesíttettek. A 
gimnázium csak 4, vagy 8 osztályból állhatott, amaz 6, emez 12 tanár 
és egy igazgató által vezetve. Az 1851/52-ik iskolaévben a cziszt. rend 6 
tagjával csak 4 osztályú kis gimnáziumot nyithatott meg s így Pécs 
városa ama veszélynek volt kitéve, hogy grammatikai osztályokat végzett 
gyermekeit más városba kell küldenie.

Azonban a prímás, ki ekkor még a pécsi egyházmegyének is admi
nisztrátora és a Szepesy-féle alapítványnak védője volt, már október 
2-án meghagyta, hogy a lyceumot 4 felsőbb osztályú gimnáziummá ala
kítsák át. Október 4-én ez ügyben a város képviselői, a püspöki helyet
tes és az algimnázium igazgatója gyűlést tartottak, hol a négy felső 
osztály megnyitását október 20-ára tűzték ki. A végleges egyesítést 1851. 
november 28-án hajtották végre, mikor Juhász Norbert cziszt. rendű 
algimnáziumi igazgató a hivatalos iratokat átadván, az egész 8 osztályú 
gimnázium vezetését Jónás József kanonok vette át.

Az egyesítés módozatait a prímás 1851. október 3l-én 3217. sz. a. 
kelt leiratában olyképen állapította meg, hogy az 1851/52-iki iskolaévtől 
kezdve a főgimnáziumban 6 tanár és az igazgató a pécsi egyházmegye 
és hat a cziszt. rend részéről alkalmaztassák; amazok 750 p. frtra emelt 
fizetésüket a Szepesy-féle alapítványból húzzák, emezek ellátásáról a 
zircz-cziszterczi apátság gondoskodik.

így maradtak a viszonyok egész 1863-ig, mikor Girlc G yörgy  pécsi 
püspök és Rezutsek Antal zirczi-apát április 29-én új szerződésre léptek.

Visszanyervén ugyanis a nemzet önrendelkezési jogát, a tanügy 
terén is megindultak a reformok. A gimnáziumnak 8 osztálya megmaradt

24
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ugyan, de lényegesen megváltozott tanrenddel, és a vidéki jogakadémiák 
fölállítása megengedtetett.

A cziszt. rend is visszanyerte régi hajlékát.
Itt volt tehát az ideje, hogy a Szepesy-féle alapítvány visszaadassék 

egyik főrendeltetésének s a gimnázium vezetése is egységesebb szerve
zetet nyerjen.

Csakhogy nagy nehézségek előtt állott a két főpap !
A Szepesy-féle alap magának a jogi folyamnak a modern igé

nyekhez szabott költségeit se tudta födözni, annál kevésbé a gimnázium 
4 fölső osztályának terhét is viselni. A zirczi apát meg — 1848—49-ben 
elvesztvén növendékeit és képzett misés papjai közül is többet — oly 
kevés rendtaggal rendelkezett, hogy többi gimnáziumaiban is részben világi 
erőket kellett alkalmaznia; ehhez járult, hogy pécsi rendháza kórházi 
és laktanyai czélokra átalakítva s igen megrongálva és a 8 osztály s hoz
zátartozó múzeumok befogadására szűk vo lt; költséges átalakítás és épít
kezés vált tehát szükségessé.

De a nehézségeken győzött a hazafias áldozatkészség és Pécs városa 
iránti jóakarat.

A zirczi apát — az 1803. ápr. 29-én kötött szerződésben — elvállalta 
az egész 8 osztályú gimnázium fönttartásának terheit s megigérto, hogy 
ha előbb nem, az 1865/66-iki iskolaév kezdetén a visszanyert rendházat múl
hatatlanul megújítja, kibővíti és fölszereli, de kikötötte: a) hogy ama 
négy egyént, kiket a lyceum- és jogakadémiához kellene kineveznie, a 
gimnáziumnál alkalmazhassa; b) ezek számára a Szepesy-féle alapból járó 
díj a pécsi háznak évenként fizettessék k i ; c) mivel a 8 osztályú gimná
ziumot most még nem láthatja el teljesen rendi tanítóerőkkel, a megyebeli 
papságból alkalmazott tanárok továbbra is megmaradjanak, kik jelenleg 
élvezett fizetésüket a rendtől fogják nyerni; d) a természettani gyűjtemény 
a szerződés tartamára használat okáért, de teljes visszatérítés kötelezett
sége mellett átadassák; e) joga a Szepesy-féle alapítványhoz sértetlenül 
fönmaradjon és föntartassék és a szerződéstől visszaléphessen akkor, mikor 
a tanítási rendszer a korábbi szerént, tehát az alapító szándékát legalább 
megközelítőleg meg fog változni.

E szerződés szentesítése után a rend azonnal megkezdette az épít
kezési munkálatokat és a kitűzött időre 03.000 frt költséggel, a fölszere
lést nem is számítva, a díszesen restaurált, új lépcsőházzal és a rajzter
met, múzeumokat s 3 osztályt magába foglaló 2 emeletes szárnyépülettel 
bővült intézetet rendeltetésének átadta.

Az 1805/GG-iki iskolai év már ez újjá született régi gimnáziumi 
épületben nyílt meg. A tanári kar ez időben így volt szervezve: Kajdy  
Imre dr. pécs-egyházmegyei pap, igazgató; Konner Károly, p. e. m .; 
Márton Márton, p. e. m .; Trixler István, p. e. m .; Petrovics Ferencz, 
p. e. m.; Szalay A lfréd dr., házfőnök ; Tóth Ferencz, Laszczik Bernárd, 
Tipold Özsép, Bures Antal, Inczédy Dénes, cziszt. r . ; Bokor Ferencz 
Bermüller Ferencz vil. tanárok. A következő évben Kajdy Imre és Kon-
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ner Károly plébánosok leltek s így az igazgatóság is Szalay Alfréd  
személyében a rend kezébe ment át. Márton Márton 1867-ben, Trixler 
István 1868-ban, Petrovics Ferencz 1874-ben váltak meg az intézettől; 
helyüket cziszterczi rendtagok foglalták ugyan el, de csak 1889-től kezdve 
van a rend ama helyzetben, hogy, kivéve a rajztanárt és tornatanárt, 
minden tanári széket cziszt. r. tanárokkal láthat el.

Kiegészítésül, a 63-iki szerződés végrehajtására nézve, megemlítjük 
még, hogy a Szepesy-féle alapból a rendnek járó 1600 forintot, a város 
és a püspök kérelmére, a zirczi apát 1873. nov. 28-án a jogakadémia 
költségeinek pótlására engedte á t ; a természettani szertár egy részét 1867-, 
az- egészet 1872-ben minden hiány nélkül szintén visszaszolgáltatta.

1865-től 1895-ig lefolyt 30 év alatt az intézet külső viszonyaiban 
épen úgy mint belső fejlődésében, rázkódtatásoknak, vagy élettevékeny
ségét lényegében módosító különös behatásoknak nem volt kitéve. Törté
nete beleolvad hazánk közoktatásügyébe ; fejlődése lépést tart közoktatás- 
ügyünk általános emelkedésével.

Legnagyobb volt a tanulók száma 1867/68. évben, mikor 604 és legki
sebb 1872—73-ban, mikor 332 tanulója volt az intézetnek. Ez erős csökke
nést két ok szülte; egyik, hogy az I. osztályba 1871/72-ben fölsőbb rendeletre 
csak 50 tanulót lehetett fölvenni, másodszor amaz áramlat, mely a reáliskolák 
felé terelte az ifjúságot.

Mikor a gimnázium 
régi otthonába visszatért 
— kivéve a tanári könyv
tárt és a természetrajzi 
múzeumot, melyeknek 
alapja meg volt vetve — 
a többi szertárakat, lehet 
mondani, úgy kellett 
megteremteni, még pedig 
rövid idő alatt, hogy a 
követeléseknek megfe
lelhessenek. Ez csak úgy 
volt eszközölhelő, hogy 
az intézet kegyura, a zir
czi apát az iskoladíjakból 
befolyt összeget egészen 
a beszerzésekre engedte 
át s minden más kiadást 
a szerzet pénztárából fö- 
dözött.'

A könyv- és szertárak 
állapotát az 1892—93-iki 
iskolai év végén a követ
kező adatok tüntetik fül: Iticzédy Dénes.
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A tanári könyvtárban van : önálló szakmunka 2734 mű, 3431 d rb ; folyó
irat 16 mű, 636 drb. Az ifjúsági olvasó könyvtárban, moly legnagyobb 
részt a tanulóknak e czélra befizetett pénzéből szereztetett, van 2330 
kötet. Az ifjúsági segélyző-könyvtár áll 981 drb iskolakönyvből. A termé
szettan! szertár rendelkezik 528 drb eszközzel 7298 frt értékben. A vegy
tanhoz van 202 vegyiszer és 94 drb eszköz. A természetrajzi szertár lel
tára fölmutat 351 drb képet és mintát, továbbá az állattanhoz 5458, a 
növénytanhoz 4914, az ásványtanhoz 1436 számot. A földrajzhoz van 81 
drb térkép, földgömb stb. Az érem- és régiségtárban 2233 drb van lel
tározva. A szabadkézi rajzhoz 327 rajzminta, a mértani rajzhoz 106 drb 
sodrony-, fa-, gipsz- stb. minta szolgál tanítási eszközül. A történelmi-régészeti 
stb. képgyűjtemény 59 darabból áll s az iskola-termek falait ékesítik. 
Két ifjúsági egyesülete van; egyik az önképző-kör, a másik az ifjúsági 
segélyző-egyesület.

1895- ben ünnepelte a rendház Inczédy Dénes házfőnök és igazgató 
30 éves tanári pályafutásának jubileumát. Vele ünnepelt a tanuló-ifjuság 
s a város nagyközönsége. Ez alkalommal tűzte az ünnepelt férfiú mellére 
Klamarik miniszteri tanácsos a Forencz József-rend keresztjét; ez alka
lommal létesült az Inczédy-alapítvány, melyet a derék tanár 30 éven át 
volt tanítványai adtak össze s a mely 1600 frtot tett ki.

1896- ban hazánk ezeréves fönnállásának emlékére fényes ünnepséget 
rendezett az intézet a városi tornacsarnokban.

Az intézetben Inczédy Dénes igazgató, a Fercncz József-rend tulajdonosa, vezetése 
alatt jelenben a következő tanárok működnek: Szegcdy Fülöp, Gyikos Péter, Nemes Tiva
dar, Barbaries Róbert, Zalay Mihály, dr. Ágh Timőt, Légár Hugó, Prácser Albert, dr. Mécs 
Szaniszló, Buzássy Ábel, Magdics Gáspár, Bitter Illés, Csokonay Zsigmond cziszt. rendű 
áldozó-papok; Soóstó Gyula és Hemmerich Károly világiak.

A pécsi állami főreáliskola.

A pécsi reáliskola mögött aránylag elég hosszú múlt áll, a mennyi
ben első osztálya már 1857. évi október 1-én nyílt meg, a mi annál inkább 
számba veendő, mert a reáliskolai intézményt csak a forradalom lezajlása 
után, a Thun-rcndszer hozta hazánkba s egész Magyarországnak idő sze
rént első reáliskolája, a pozsonyi is csak 7 évvel előbb, vagyis az 1850/51. 
iskolaévben jött létre.

Ugyanis a bécsi kormány nem zárkózhatott cl a kor követelményei 
elől s pártolta, előmozdította az iskolák fölállítását, aránylag czélszerüen 
szervezte, fejlesztette is azokat annál is inkább, mert tudta, hogy az iskola 
a legalkalmasabb hely, honnan a nemzeti szellemet elnyomhatja s az 
elnémetesedést legsikeresebben terjesztheti. A protestáns intézetek, sőt 
némileg a katholikus szerzetes-rendek által fönttartott iskolák is, habár 
nem kerülhették ki teljesen a bécsi kormány beavatkozását, de mégis
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bizonyos passzív ellenállást tanúsítottak s a hazafias szellem melegágyai 
lettek. Egészen természetes tehát, hogy a kormány részint a kir. kcgy- 
uraság alatt álló úgynevezett kir. kath. gimnáziumokat kerítette hatal
mába, részint egészen új iskolákat állított. így vonult be hazánkba a 
reáliskola, melyet e szerént kettős czél hozott létre: a gyakorlati pályákra 
való előkészítés szüksége s a gcrmánizáczió befolyása a társadalmi közép- 
osztályokra.

A tanítás formája természetesen német volt. 1849-ben megjelent az 
„Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Österreich“, 
melyet 1850-től kezdve Magyarországba kütclezőleg hoztak be és csak 
az az iskola tarthatta meg nyilvánossági jogát, mely annak szabályaihoz 
alkalmazkodott.

Az Entwurf több dologban tér el a régi szervezettől. Ugyanis behozta 
a tanításba a szakoktatást, mi által lassan előkészíti az oktatás intenzi
vebb voltát, továbbá a humánisztikus gimnázium mellett fölállítja a prak
tikus czéloknak szolgáló reáliskolát s így behozta a nevelésbe a dualisz
tikus irányt. Nemkülönben fontos ama intézkedése is, hogy mindkétrendü 
középiskolában két tagozatot állít föl, t. i. al- és főgimnáziumot, illetőleg 
al- és főreáliskolát, melyek mindegyike némileg különálló befejezett egé
szet képez.

A teljes reáliskola hat évfolyamból s így mindegyik tagozata 3—3 
osztályból állott. Minthogy azonban az Entwurf által tervezett reáliskola 
czélja : 1. általános műveltséget adni a klasszikus nynlvck tanítása nélkül, 
2. középfokú előképzést nyújtani a földmíves, iparos és kereskedelmi 
pályáikra s azonkívül 3. még előkészíteni a fölső technikai iskolákra, azért 
a 6 és 3 osztályú intézetek mellett voltak még 4, sőt csak 2 osztályú, 
mintegy a népiskola betetőzéséül szolgáló reáliskolák is.

A pécsi reáliskola alapítása alkalmával 3 osztályú alreáliskolának 
terveztetett s valóban 1857-ben megnyílt az első, 1858-ban a második, 
1859-ben pedig a harmadik osztálya. Thun Leó közoktatási miniszter 
már 1851-ben kimondotta, hogy a közoktatásnak a katoliczizmus szigorúan 
vallásos nézetétől kell áthatva lennie s ennek megfelelően az intézetek 
élén majdnem mindenütt papok állanak, így tehát az itteni reáliskolánál 
is és pedig 1857-től 1860. évi január 1-ig dr. Dohszay Antal, akkor pécs- 
bolvárosi plébános, 1860-tól pedig Szanter Antal, tanítóképzői igazgató
tanár. De nemcsak az igazgatók voltak papok, hanem az intézet egész 
jellege és iránya is teljes katholikus volt, daczára, hogy a más vallásu 
tanulók száma már az első években is 10—15%-ot tett s e szám folyton 
növekedett.

Nagy bajt okozott az épület kérdése. Ugyanis ez intézet, mint az 
különben minden akkor keletkezett iskolával történt, nem kapott külön, 
saját czéljainak megfelelő épületet, hanem a régi belvárosi népiskolában 
nyert ideiglenes szállást. Két iskolaévet töltött a reáliskola e helyen, a har
madik évben kiszorult az elemi iskolából s a liunyady-utczai volt 
apáczazárdában, régi, ódon, barátságtalan épületben kapott — újra csak
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ideiglenes — otthont. Mikor később, t. i. az 1870—71. iskolaévben a már 
időközben államivá lett intézetben megnyílt a negyedik osztály s a jelent
kező tanulók nagy száma miatt párhuzamos osztályokat is kellett nyitni, 
a városi hatóság ideiglenesen úgy segített a bajon, hogy a malom-utcza 
egyik magánházában,' körülbelül 10—12 porcznyi távolságban az anya
intézettől, bérelt egynéhány szobát s oda helyezte az új osztályokat, nagy 
kárára a fegyelmezés és tanítás egyöntetűségének.

Belátta ez állapot tarthatatlanságát maga a városi tanács is s meg
vette a reáliskola hunyady-utczai épületének tőszomszédságában levő 
izraelita népiskolát s összekötvén a két épületet, megint ideiglenes otthont 
adott a mindinkább növekedő intézetnek. Tiz évig szorongott itt az ifjú
ság sötét, szűk, részben nedves termekben; a szertárak is gyarapodtak 
ugyan, de a drága szereket sem czélszerüen fölállítani, sem a romlástól, 
pusztulástól megóvni nem lehetett; csínról, szépészeti kellékekről szó se 
lehetett, mikor még a hygienia legelemibb követelményeinek se lehetett 
eleget tenni.

Végre 1881/82. iskolaév alatt beállottá fordulat s hosszú tervezgetés 
után fölépült a mostani reáliskola és pedig a réginek helyén olyképen, 
hogy a zárdaépületet egészen lerombolták s az építés alapjából indult, az 
izraelita népiskola épületét pedig lényeges javítások s átalakítások segé
lyével az új szárnynyal összekapcsolták s összhangzatba hozták. Tény az, 
hogy a régi állapotokkal szemben az új épület nagy javulást jelez, az 
iskolatermek elég tágasak, elég könnyen szellőztethetők és teljes szárazak, 
a szertárak tágas, kényelmes helyiségeket kaptak, de megmaradt az épü
letnek két sarkalatos hibája, melyeket orvosolni lehetetlen, t. i. először 
az, hogy az intézetnek nincs saját tornahelyisége, hanem kénytelen az 
5—6 pereznyi távolban fekvő városi tornacsarnokot használni, a mi 
különösen téli, vagy esős időben igen alkalmatlan és koczkára teszi a 
tornatanítás kedvező hatását; a második hiba pedig az, hogy a folyosók 
keskenyek és részben nem elég világosak, úgy hogy nappal is gáznak kell 
égnie. Különösen érezhető a hátrány esős időben, mikor a tanulók az 
órák közti szünetekben nem mehetnek le az udvarra, a keskeny folyosóban 
pedig alig tudnak mozogni.

Igaz ugyan, hogy mikor az épület átalakítása tervbe vétetett, a 
tanulók száma mélyen a 300 alatt maradt s így e hiány nem volt annyira 
érezhető, mint ma, mikor az ifjúság száma 450-re emelkedett.

Időközben az osztályok száma — párhuzamos osztályok nyitása 
következtében — 8-ról 11-re emelkedett s ekkor kitűnt, hogy az iskolatermek 
száma nem elégendő s pótló .építkezésre lesz szükség. A városi hatóság 
teljes készséggel:eleget tett fölvállalt kötelezettségének s a Zrinyi-utczára 
eső, magában véve igen tetszetős toldalék-épülettel segített a bajon, de 
ennek következtében az iskola most kettő helyett három épület összefor- 
rasztásából áll, a mi nagyon nehezíti a tanulók áttekintését, illetőleg a 
megkívánt szigorú fegyelemnek fönttartását.
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Visszatérve ezek után az intézet történetének vázolására, fontos 
mozzanat ama változás, mely az oktatás nyelvében beállt. Ugyanis az 
1860. évi november 22-én kelt kanczcllári leirat visszaállítja az iskolák
ban a magyar nyelv használatát és így a pécsi reáliskolában is az 
1861/62. iskolaévben már a magyar nyelven folyt a tanítás, kivéve a szabad
kézi rajzot, melynek tanára osztrák származású lévén, kezdetben egy szót 
se tudott magyarul és csak később, a 70-es évek felé tanulta meg 
némikép nyelvünket.

Ez intézkedést kiegészítőleg 1862-ben a fölügyeletben is változás 
állott be s az eddigi csász. kir. iskola-tanácsosok helyébe magyar szárma
zású kerületi főigazgatók léptek s többé mi sem gátolta a reáliskolát, 
hogy a nemzeti érzület melegágyai lettek.

Az intézet csendesen, de biztosan fejlődött, mindinkább tért hódítva 
s körébe gyűjtve a városi és megyei lakosság értelmes középosztályának 
fiait, a mint ezt világosan bizonyítják a következő statisztikai számok. 
Már föntállása első éveiben 40 tanuló látogatta az iskolát s e szám 
állandóan növekedett, úgy, hogy pl. az 1862/63. tanévben már 158, az 
1865/66. évben 213 s az 1869/70. évben 232 tanuló iratkozott be, daczára, 
hogy az intézet még csak 3 osztályú alrcáliskola volt.

Egész természetes tehát, hogy mikor az alkotmány visszaállításával 
s az önálló magyar minisztérium kineveztetésével minden téren a mun
kásság föllendült, közóhajjá vált ama már régebben nyilvánult törekvés, 
az eddigi városi alreáliskolát állami jelleggel teljes főreáliskolává fej
leszteni. Az akkori viszonyok kedveztek e törekvésnek és egy évi alku
dozások után 1870. évi julius havában létrejött az állam és Pécs városa 
közt ama szerződés, mely alapját vetette a mai állami főreáliskolának. E 
szerződés értelmében Pécs város hatósága arra kötelezi magát, hogy az 
iskolát alkalmas épülettel ellátja, azt saját költségén jó karban tartja, 
gondoskodik a fülő-anyagról s első fölszereléséhez cgyszersmindenkorra 
2000 frttal, állandó fönttartásához pedig évi 400 írttal hozzájárul. Viszont 
a közoktatási kormány az intézetet állami kezelésbe veszi, azt a többi 
főreáliskolákhoz hasonlóan szervezi, az igazgatót s a tanárokat önmaga 
kinevezi és fizeti, föntartván azonban a városnak ama jogát, hogy négy 
tanári szék betöltésénél őt illesse a hármas kijelölés joga.

E szerződés alapján az 1870/71. iskolaévvel az állami főreáliskola 
megkezdte pályafutását s megnyílt a 4-dik és fokozatosan az 5. és 6. 
osztály. Ekkor megkezdődött a rohamos fejlődés s nemcsak a város és 
megyéből, hanem távol vidékekről is idesereglett az ifjúság s a népesedés 
oly nagy volt, hogy évről-évre több párhuzamos osztályt kellett nyitni. 
A tanulók száma 232-ről az 1870/71. tanévben 325-re, az 1871/72. évben 
445-ro s az 1872/73. évben 523-ra emelkedett. Ez 126% növekedés, a mi 
úgyszólván páratlan az intézetek történetében. 1869/70. iskolaévben megnyílt 
az első párhuzamos osztály s az 1873/74. iskolaévben ezek száma már ötre 
növekedett olyképen, hogy még a 4-ik osztályt is párhuzamosítani kellett 
s az első osztályhoz nem egy, hanem két (B. és C.) párhuzamost kellett állítani.
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Ekkor azonban a reáliskolák életében lényeges változások történtek. 
Az 1873/74. iskolaévig a tanítás nagyban és egészben véve a Thun-féle 
Organisations-Entwurf szerént folyt, most azonban mindinkább ama 
törekvés nyilvánult, hogy mindama tanítási tárgyakat, melyeknek nincs 
szorosabb értelemben vett képző hatásuk, hanem inkább csak gyakorlati 
czéloknak szolgálnak, a tanítás tervéből kihagyni és a reáliskolát oly 
irányban átalakítani, hogy a modern nyelvek alapján s a természettudo
mányok segélyével oly formális képzést nyújtson az ifjaknak, mint azt a 
gimnázium teszi a klasszikái tanítás alapján.

Ez irányváltoztatásnak nemcsak az volt a következménye, hogy a taní
tási terv teljesen megváltozott, hanem az is, hogy az eddigi o osztály helyett a 
reáliskolai tanítási folyam 8 osztályra terjesztetett ki s hogy ezentúl minden 
reáliskolát végzett tanuló, ha tanulmányait felső, egyetemi rangú iskolában 
(műegyetem, bányász-akadémia, stb.) folytatni akarta, érettségi vizsgála
tot tartozott tenni. Ez átalakulások az 1875/76. iskolaévben nyerték bete
tőzésüket, a mennyiben ekkor nyílt meg először a pécsi reáliskolában a 
8-ik osztály.

A reáliskolákat alapjukban megváltoztató intézkedések, továbbá ama 
ellenséges magatartás, melyet az akkori közoktatási kormányhoz közel
álló tanügyi körök a reáliskolai oktatás ellen tanúsítottak s melylyel 
ez intézetek eltörlésén munkálkodtak, továbbá ama speczialisan a pécsi 
reáliskolát érintő egyenetlenségek, melyek az akkori tanári karban kelet
keztek s kifelé is érezhetőkké váltak, megingatták ama szeretetet és 
bizalmat, melylyel a közönség ez iskola iránt eddig viseltetett s a tanulók 
száma rohamosan apadni kezdett, úgy, hogy pl. az 1876/77. iskolaévben 
csak 352, az 1878/79. 265, az 1881/82. évben 233, sőt az 1884/85-iki 
iskolaévben már csak 200 növendék 
jelentkezett fölvételre ; ekkor azonban 
beállt a fordulat; már a következő 
évben 228 s azóta állandóan minden 
évben több és több tanuló jelentke
zett, 1890/91. iskolaévben már 414, az
után 419, 430 s végül a most folyó 
1895/96-ik iskolaévben a beirt nyilvá
nos tanulók száma 421-rc szaporodott.

A bizalom visszatérésének okai 
nemcsak abban keresendők, hogy a 
főben és tagjaiban ] ekonstruált tanár- 
testület sympathiákat tudott kelteni 
s az intézetnek visszahódította régi 
barátait, hanem főképen abban, hogy 
az új középiskolai 1883. XXX. tör- 
vényezikk véget vet a bizonytalanság
nak, biztos törvényes alapot ad a 
reáliskolának s egyenrangúvá teszi a
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gimnáziumokkal, továbbá a latin nyelvből teendő pótló érettségi vizsgálat 
segélyével megnyitja a reáliskola növendéket előtt az egyetem minden 
fakultását, az egy theologiát kivéve, melyben a görög nyelv ismerete is 
szükséges.

Még jobban előmozdította a reáliskolák ügyét a közoktatási minisz
ternek 1887-ben kezdeményezett amaz intézkedése, melylyel magába a 
reáliskolába is behozta a latin nyelvnek, mint rendkívüli tárgynak 
tanítását s így lehetővé tette, hogy a jogi és orvosi pályára szándékozó 
ifjak már reáliskolai tanulókorukban rendszeresen és ingyen előkészülhes
senek az említett pótló érettségi vizsgálatra.

1896-ban fényes millenniumi ünnepélyt rendezett az intézet tanári 
kara a tanulóifjúság közreműködésével.

Jelenleg Dischka Győző igazgató vezetése mellett a következő tanárok és hitoktatók 
működnek ez intézetnél: Hokingcr István, dr. Kálmán Miksa, Kis József, Kosztka György, 
Körösi Henrik, Maksay Zsigmond, Mike Géza, Paulay Ödön, Péter János, Requinyi Géza, 
SkulT Ferencz, Gallovich János, Simon Béla, Hirn Lajos, Asztalos József, Árnhold Nándor, 
Zsámár Lajos, Ralhmann Román, dr. Perls Ármin, Bolyarits Szvetozár, Jcskó Lajos és 
Simácsek Alajos énektanitó.

Közép-kereskedelmi magániskola.

Á pécsi nyilvános, három osztályú középkereskedelmi iskolát 1875- 
ben Porges Ede alapította s annak három osztályát a minisztérium által 
kiadott szervezeti szabályok értelmében fokozatosan léptette életbe. Az 
intézet az előirt szabályoknak megfelelően szerveztetvén, a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter által 1875-ben nyilvános joggal Hibáztatott föl, minél
fogva e kereskedelmi iskola a hazai összes fölsőbb kereskedelmi iskolák
kal egy rangban van.

Nehéz, küzdelmes viszonyok közt kezdte meg az iskola működését. 
A tanulók száma kezdetben oly csekély volt, hogy az iskoladíjakból befolyt 
összeg nemcsak, hogy nem födözte az aránylag tetemes kiadásokat, hanem 
a fönttartási költségek az intézet tulajdonosának megtakarított magán- 
vagyonát is fölemésztették. Az iskola 6 tanulóval kezdte meg működését 
s e szám a 90-es évekig csak nagyon lassan emelkedett. így volt ez 
iskolának 1877-ben 15, 1880-ban 22, 1885-ben 25, 1890-ben 45 tanulója s 
a legutóbbi iskola-évben a tanulók száma már meghaladta a 90-et.

A szép eredmény, melyet az iskola tulajdonosa sz ív ó s  kitartása, 
minden anyagi támogatás nélkül kizárólag a tulajdonos áldozatkészsége 
és kiváló szakértelme, nemes buzgólkodása folytán a kereskedelmi fölső 
oktatás terén elért, úgy a kormány, mint az illetékes hatóságok, érdek
körök részéről több ízben el lön ismerve s méltán, mert az intézet tulaj
donosának köszönhető, hogy olyan nagy kereskedelmi góczponton, mint
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Pécs, ma egy kitünően szervezett és vezetett közép kereskedelmi iskola 
áll fönt.

Az intézet vezetését — az előbbi tulajdonos magas kora miatt a 
működés teréről visszalépvén — 1895-ben miniszteri engedély alapján 
Kondor Béla szaktanár vette át, ki az iskolát új, kényelmes épületbe 
helyezte, kellő fölszereléssel ellátta s iskolájában teljesen érvényre emelte 
a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak a múlt évben a fölső keres
kedelmi oktatás szabályozása tárgyában kibocsátott rendeletét.

A tanulók száma jelenleg 94, kik között több szerb és német nem
zetiségű van. Van 4 belső és 3 bejáró tanár. A tanulók az iskola bevégzése 
és a szabályszerű záró érettségi vizsgálatok letevése után, melyeken az 
illetékes minisztériumok kiküldöttjei is jelen vannak, mindama kedvez
ményekben részesülnek, melyek a középiskolák növendékeit megilletik s 
részint a köztisztviselők minősítéséről szóló 1883. évi I. t.-ez.-ben, részint 
miniszteri rendeletekbcn vannak lefektetve. Az egyéves önkéntesi jog 
kedvezményét az intézet 1882-ben nyerte el. Az iskola el van látva a 
szükséges tanszerekkel, könyvtárral, árúismei, természettani és vegytani 
szertárral, melyeket a tulajdonos évről-évre gyarapit.

A pécsi kereskedelmi ifjúsági kaszinó a folyó évben saját helyisé
gében miniszteri engedély mellett a kereskedő-segédek részére esteli szak
tanítási folyamot szervezett, melyre 40 hallgató iratkozott be. Előadó-tanárok 
a keresk. középiskola tanárai, kik a magyar és német levelezést, keres
kedelmi számtant, kettős könyvvezetést, kereskedelmi és váltójogot heti 
10 órában tanítják. A hallgatók a 6 hónapra terjedő tanítási folyam bevég
zése után bizonyítványt nyernek.

Az 1893. évben nyílt meg Pécsett a női kereskedelmi tanítási 
folyam, melynek czélja nőket a kereskedelmi szakismeretekben kiképezni 
s ez által a nőknek alsóbb fokú kereskedelmi foglalkozásra való előkészí
tése. E tanítási folyamnak átlag 20—25 hallgatója van. A tanítási folyamra 
azok a nők vétetnek föl, kik a polgári iskola 4 osztályát jó eredménynyel 
végezték, vagy a bizottság előtt a megkivántató előismeretet fölvételi 
vizsga utján beigazolják. A tanítási folyam 8—9 hónapig tart. A tanárok 
száma a folyó iskolaévben 7 volt, köztük 2 nő. A hallgatók az év végé
vel szóbeli és Írásbeli vizsgára vannak kötelezve s a tanítási évfolyam 
bevégzése után egyes nagyobb czégeknél mint pénztárosnők, könyvveze
tők, levelezők nyernek alkalmazást.

F ő i s k o l a

Papnevelő- és hittudományi intézet.

A papjelöltek kiképezteíése, mint másutt, úgy nálunk is régente 
majd egyes jelesebb lelkészek otthonában, majd ismét a székesegyházi, 
vagy kolostori iskolákban, kivételesen pedig az egyetemeken eszközöltetett.
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Szent István király idejétől, tehát a kereszténységnek honunkban 
való megalapításától kezdve, Pécsett nem csak székeskáptalan, hanem 
nagy számmal szerzetházak keletkeztek, melyek a hittudományok műve
lését s a papi szellem gondozását föladatul tűzve, mindmegannyi papne
velő anyaintézetek gyanánt voltak tekinthetők.

A Nagy Lajos király által Pécsett alapított egyetem V. Orbán pápa 
1367. szeptember 1-én kelt megerősítési oklevele értelmében, bár studium 
generale czimmol ruháztatott föl, mégis a hittudományok nyilvános elő
adására jogosítva nem lett. E sajátszerü intézkedés kettős okban leli 
magyarázatát, t. i. hogy egyrészt a gondosan őrzött hitegység annál 
könnyebben megőriztessék s másrészt, hogy régi hithűségűk miatt, a 
liittudománj’ok nyilvános előadására jogosított egyetemek e kiváltsá
gukban újabb engedmények kibocsátása által csorbát ne szenvedjenek. 
Mikor végre a trienti zsinat (1545—1563.) XX11I. ülése 18-ik fejezetében 
elrendelő, hogy lehetőleg minden püspöki megyében kisebb és nagyobb 
papnevelő-intézet létcsíttcssék, hazánk nagy részében, nevezetesen a pécsi 
püspöki megyében is, a török járom alatt lévén, c rendelet foganatosítása 
legyőzhetetlen akadályokba ütközött. Csakis Nagy-Szombatban sikerült 
ez időben Szelepcsényi György esztergomi érseknek papnevelő-intézetet 
fölállítani, mely csakhamar központi papnevelő-intézetté bővíttetvén ki, 
az összes magyarországi megyéket, a mennyiben az akkori viszonyok 
közt lehetett, ellátta papokkal.

Ily körülmények közt nemcsak a papok száma fogyott nagy mérv
ben, hanem a püspöki székek is nagyrészt üresedésben lévén, azok gon
dozása idegen, távollakó püspökökre bízatott ádminisztrátori czímmel. 
Baranya és Somogy megyékben 1678—1681. évig egyetlen pap se 
volt.

Végre a törököknek hazánkból 1686. évben történt kiűzetése után, 
az egyes püspökök serényen fogtak egyházmegyéjük megújítása művé
hez. Ugyanekkor Pécs nagynevű püspöke Badonay Mátyás, káptalané
val egyetértve clhatározá, hogy a tized-jövédelméből évi 5 ezer frt oly 
czélból gyüjtessék össze, hogy idővel az egyházmegye igényeinek megfe
lelő nagyobb szabású papnevelőt létesíthessenek. Hogy mily nagy volt 
a török iga lerázása után is, kivált megyénkben, a paphiány, élénken 
megvilágítja Radonaynak 1700. április 22-én Kecskem éthy Jánoshoz, 
nagyszombati társához irt levele, melyben fölpanaszolja, hogy a pécsi 
megyében 163 plébánosra volna szükség, de nincs mód c hiányt pótol
hatni, sőt még Nessclrode Ferencz gróf pécsi püspök idejében 1714. év 
márczius havában Pécsett tartott megyei zsinaton sem történt intézkedés 
a papjelöltek kiképoztetése ügyében.

A papnevelő fölállítása előtt a pécsi egyházmegye papjelöltjeit 
Gráczba, Nagyszombatba, Lorotto, vagy Romába küldötte hittani tanul
mányaik elvégzése czéljából. Ezek utazási s ellátási költségeit a papnevelő 
által őrzött régi számlák érdekes adatokkal tüntetik föl. De a bölcsészeti 
tanulmányok legalább is már 1740. év óta Pécsett rendes tanárok által
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adattak elő. S valószinü, hogy ez utolsó időszakban a papjelöltek hittani 
kiképeztetésüket is nagyrészt helyben, a szent Ferencz-rend társházában 
lakó atyáktól nyerték, a kiknek ebbcli fáradozása, a papnevelő régi szám
láinak tanúsága szerént, évi 100 frt tisztoletdíjjal jutalmaztatott. A növen
dékeket lakással és élelmezéssel ez időben a jezsuiták társházában lát
ták el.

A pécsi papnevelő-intézet megalapításához közvetetlen okot szolgál
tatott Thurn Antal pécsi püspök megerősítő oklevele, mely 1703. év márcz. 
2-án keltezve a római kúria következő utasítását tartalmazza: „Insuper 
volumus, quod Tu . . . Praebendas Theologiam et Poenitentiariam ac 
Seminarium ad praescriptum S Cone. Trid. instituas . . . conscientiam 
tuam supernis orantes.“ Ámde Thurn már 1734. decz. 25-én clhalálozván, 
utódja pedig a spanyol származású Cienfucgos Alvarni bíboros, az egy
házmegyétől távol külföldön tartózkodván, a papnevelő alapításának terve 
ismét több évre elodáztatott. Végre Berényi Zsigmond g ró f 1740. év 
szept. 30-án a pécsi püspökségre áthelyeztetvén, a megye régi vágya tel
jesülésbe ment, mert 1742. évi junius 4-én az építendő papnevelő alap
köve a megyés püspök által ünnepélyesen letétetett s az építkezés ellen
őrzése Kapuváry Márton kanonok és papnevelői kormányzóra bizatott. 
Ennek ügybuzgósága folytán 4 év alatt e nagy mű szerencsésen be lön 
fejezve s ugyancsak nevezett püspök által 1740. szept. 4-én az új pap
nevelő ünnepélyesen fölavatva. Mikor 1781. évben a diakovári püspökség 
fölállíttatott, e megye növendékeinek eltartása s neveltetése fejében a 
pécsi papnevelő évi 10 ezer forint kifizetésére lön kötelezve. De e fölső 
parancs aligha hajtatott végre, minthogy a diakovári papnövendékek még 
ezután is évek hosszú során át Pécsett nyerték kiképeztetésüket, a miért 
is ezek eltartási díjába az említett 10 ezer forint beszámíttatott.

A régi tanítási rendszer a pécsi papnevelőben 1779. évtől lényeges 
változtatást szenvedett, a mennyiben ezután a hittani intézetben rendesen 
4 tanár működött.

II. József 1785. évben kiadott intézkedése folytán központi papne
velők állíttatván föl, a pécsi hittanhallgatók Pestre, majd ismét 1788. évtől 
Pozsonyba küldettek. A hittanárok plébánosi minőségben nyertek alkal
maztatást, a papnevelő intézet vagyona pedig kincstári tisztviselők által 
kezeltetett. II. József halála után a központi papnevelők megszűntek s az 
egyházmegyei papnevelők fölállítása által a régi viszonyok léptek ismét 
életbe. Ekkor 1791. évben, Paífán lgnácz kanonok és papnevelői kor
mányzó idejében a papnevelő délkeleti oldalszárnya kibővíttetett s jelen 
csinos alakját nyerte.

Visszahelyeztetvén a papnevelő régi jogai s javainak birtokába, 
1791—1806. évig a diakovári egyházmegye növendékei ismét Pécsett 
nyerték kiképeztetésüket.

1809/1810. iskolai évben nemcsak a pusztító ragályos nyavalya 
áldozatai, hanem a franczia háború sebesültjei is oly nagy számmal jöttek 
Pécsre, hogy a papnevelő, valamint a püspöki palota is kórházzá
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alakíttatván át, a papnövendékek ez iskolai évben vendégek gyanánt a 
szent Ferencz-rend társliázában tartózkodtak.

A királyi helytartótanácstól 1812. márczius 31-én érkezett le a ren
delet, mely szerént „a pécsi püspöki káptalanban, a mennyiben még nem 
volna canonicus theologus, tanítási kötelezettséggel kirendelendő.“

Az előadási rend a tlieologiai intézetben ismét változott; a jog elkü- 
löníttetett az erkölcstan és lelki pásztorkodástantól s külön minden máso
dik évben a 3-ad és 4-ed éves hallgatóknál az egyháztörténelemmel föl
váltva adatott elő. A hitágazati theológiától pedig a patrologia és a 
hittudományok irodalomtörténete különíttetett el, mely tárgyak azelőtt 
együtt adattak elő.

Az 1828/29. iskolai évben Szepesy Ignácz báró püspök ez intézethez 
két évi bölcsészeti tanítási folyamot nyitott, melybe papjelölteken kívül már 
világi hallgatók is fölvétettek, s egyúttal két új rendes tanárt alkalma
zott. Mikor most a papnevelő helyiségei szűknek bizonyultak, a theologia 
tanárai, kik eddig a papnevelőben laktak, innen kiköltözködtek. A hittani 
előadások azonban a papnevelő-intézet tanulótermeiben tartattak továbbra is.

Szepesy Ignácz báró bőkezűsége folytán 1829. és 1830. évben 40 
ezer forint költséggel épült a püspöki könyvtár, mely épületben 2 hit
tanár és 2 bölcsészettanár nyert rendes lakást.

Mikor 1852. évben a bölcsészeti tanítási folyam a gimnáziumi osztályok
kal főgimnáziumi czímen egyesíttetett s ennek folytán a püspöki könyv
tár-épület több terme, a bölcsészeti tanítási folyam és tanárok távozásával 
kiürült, ez épületben nemcsak a hittani előadások voltak megtarthatók 
(2 nagy teremben), hanem a harmadik hittanár is lakást nyert.

Girlc György  pécsi püspök 1860. évben 40 ezer forint nagylelkű 
adományával és a megyebeli papság áldozatkész hozzájárulásával meg- 
alapítá a kisebb papnevelő-intézetet, melybe a gimnázium V. és YI. osztá
lyából vettek föl tanulókat, a kiket a papnevelő déli oldalán fekvő lakó
házban helyeztek el. Ez intézet régi rozzant épülete kevésbé felelt meg 
czéljának, miért is dr. D ulánszky Nándor pécsi püspök 1883. évben 
a nagy papnevelő nyugati szárnyát körülbelül 60 ezer forint költségen 
kiépíttette s ez új épületbe a 4 felsőbb osztályú gimnáziumot látogató 
papjelölteket helyezé el. A második emeleten nagy költséggel román stilű 
csinos kápolnát rendezett be, míg a földszinten a konyha, beteg- és fürdő- 
helyiségeket helyezé el. Az udvar díszes kertté van átalakítva, melynek 
közepét a régi székesegyház homlokzatáról ide hozott 12 apostol óriási 
szobra díszíti. A kert északi oldalán 1893-ban épült körülbelül 11 ezer forint 
költséggel, egy nagy szórakozó- és egy díszterem.

A papnevelő e nagymérvű átalakítása óta a hittani előadások is ez 
intézet termeiben tartatnak. Ugyancsak 1883. évtől kezdve a boszniai 
tartományból 16 szent Ferencz-rcndi növendék a magyar állam költségén 
nyer teljes ellátást a régi gyermekszeminárium épületében és a helybeli 
hittani intézetben tudományos kiképeztetést.
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A pécsi hittani intézet múltját föltiintetve el nem hallgathatjuk a 
tanári testület egyes jeleseit, kik részint előkelő állásuk, részint irodalmi 
működésük által kimagaslottak.

A múlt században újonan fölállított papnevelő első tanárai közt volt 
Kerticza Máté, ki Módrus megyében, Buccariban született és 1773. évben 
Mária Terézia által a pécsi tanszékről az újonan fölállított diakovári püs
pöki székre lön kinevezve, mely méltóságban apostoli buzgósággal több 
mint 30 évig működött.

Ugyan csak a múlt század jelese volt Kristovits Imre, ki 1740. 
évben a pécsi papjelöltek bölcsészet tanára volt, 1776. évben pedig a 
Csanádi püspökségre lön kinevezve.

Az egyházirodalom terén hervadhatatlan érdemeket szerzett magának 
Szalágyi István, aki Baranya-Bicsérden született. Tanulmányait Rómában 
végezte. 1777. évben jelent meg 7 kötetre terjedő híres műve : „De statu 
Ecclesiae Pannonicae ante adventum H u n g a ro ru m mely a római kúriánál 
is oly föltünést keltett, hogy a bécsi nunczius Garanpi József közvetítésével 
Szalágyit a pápa külön bullával a sz. Hyppolitról nevezett római pap
nevelőnek igazgatójává nevezte ki. De II. József császár megtiltá Szalá- 
gyinak birodalma határát átlépni s e kitüntetést elfogadni.

E század elején 1802. évben Szányi Ferencz, szintén pécsi hittanár, 
a rozsnyói püspökséget nyerte el.

Ennek kartársa volt Taucher Mihály, ki magát a sz. Benedek-rend 
kötelékébe vétette föl s a sz. Móriczról czímzett apátságot nyerte el.

A pécsi egyházmegye történetírója, Koller József, szül. Pozsonyban 
1745-ben, fölső tanulmányait Pécsett végezte. Mint áldozópap a nagynevű 
Klimó püspök által a pécsi egyházmegye történelmének megírásával meg- 
bizatván, hosszabb időt külföldön, kivált Bécs és Róma városában töltött, 
a levéltárakban hangyaszorgalommal történelmi adatokat gyűjtve. Majd 
ismét itthon, mint theologiai tanár, lankadatlan szorgalommal rendezte a 
püspöki könyvtárt, nemkülönben a káptalani levéltárt. Mély tudományt 
és nagy terjedelmű olvasottságot árul el „De Episcopatu Quinque-Eccle- 
siensf‘ irt 8 kötetes műve. Irodalmi érdemei miatt országszerte Doctus 
praepositus néven volt ismeretes. Meghalt 1832-ik évben, miután 57 évi 
kanonoksága jövedelmeit nagyrészt jótékonysági s irodalmi czélokra for
dította.

Irodalmi téren működtek még : Urbánecz Károly, ki Jus Canonicum 
Universumot és Zsivits Mátyás, ki több kötetre terjedő Theologia Dog- 
maticát irt.

Eszterházy gr. püspökkel a váczi egyházmegyéből a pécsibe jött 
Beniczky Károly, ki itt theologiai tanár, kanonok és cardonai vál. püs
pökké lön. Az újabbi időkből említést érdemelnek Ranolder János és 
Haas Mihály volt pécsi hittanár, az előbbi jeles Hermeneuticát, az utóbbi 
Baranya és Pécs leírását közölte. Amaz veszprémi, ez szatmári püspökké 
lön 1859. évben.
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Haas utódja a thcologiai tanszéken Sláby Ferencz lett 1846—66., 
ki mint dulini vál. püspök hunyt el 1893-ban.

A megyebeli növendékpapok kebelében 1864-ben irodalmi önképző
kör, a papnevelő védőszentjéről „Szent Pál-tnvsulat“ alakult, mely 35 év 
óta, a budapesti növendékpapság magyar iskolája példáját követve, önálló 
dolgozatok és műfordítások által nemcsak tagjai irodalmi képzettségét 
növeli, hanem a hazai irodalmi termékek számát is nem egy jeles művel 
szaporítja.

Az intézet berendezéséhez tartozik :
a) A  pécsi püspöki könyvtár, mely a történeti kútfők gazdagságát 

és nagy becsét tekintve, hazánk első könyvtáraival vetekedik. Megalapí
tóját a nagynevű Klimó püspökben tiszteli, ki 1774-ben a püspöki lakban 
könyvtárt létesített, mely hazánkban az egyetemi könyvtár után első 
nyilvánossági jellegű könyvtár volt. Ámde Klimó elhunytával e könyvtár 
tetemes veszteséget szenvedett és nyilvános jellege is megszűnt, míg 
Szepesy Ignácz báró püspök annak valódi újraalapítójává lön.

Ő ugyanis a hittani s azzal kapcsolatos bölcsészeti tanfolyamok 
czéljaira még 1830-ban fejedelmi bőkezűséggel (40 ezer frt költséggel) 
pompás épületet emelt, a melyben később a püspöki könyvtárt is elhe
lyezte, miután azt 4000 kötet válogatott könyvvel gyarapította.

A most már szakszerűen rendezett könyvtár 6 vaskos kötetre ter
jedő név- és czímjegyzékkel és kényelmes olvasó-szobával rendelkezik a 
közönség számára.

A most nevezett főpapokon kívül a könyvtár gyarapításához járult 
még a pécsi káptalan, mely 2 ezer kötetből álló könyvtárát még a múlt 
században odaajándékozta s egyúttal tagjait mindenkorra kötelezni akarta, 
hogy összes könyveiket végrendeletileg a nyilvános püspöki könyvtárnak 
hagyományozzák.

Jelenleg e könyvtár körülbelül 30 ezer kötetet foglal magában és 
2800 frt tőkével rendelkezik. Gondozása a hittanárok legidősebbjét illeti.

Ritkaságai közül csak keveset akarunk kiemelni. Ilyen két legfino
mabb pergamenre Írott latin szentirás a 14-ik századból; számos ősnyom
tatvány ; négy kötetből álló kincsdús eredeti okle vél-gyűjtemény, melyet 
páratlan szorgalommal a tudós Koller prépost szedett össze és sajátkezű- 
lég lemásolt. Egy remek misekönyv, mely Velenczében 1499. évben 
nyomatott a pécsi egyházmegye számára.

b) Ugyancsak Klimó püspök kezdeményezésére, még a múlt század
ban a püspöki könyvtárhoz gazdagon fölszerelt arany- és ezüst-éremtár 
is csatoltatott. Sajnos, hogy e ritka példányokkal bővelkedő és korrendben 
elhelyezett gyűjtemény 1806. évben, a püspöki szék üresedése idején, 
ismeretlen tettesek által kiraboltatván, több ezer forint értékű kincseitől 
megfosztatott. E veszteséget Szepesy, Scitovszky, Bésán és más jótevők 
adakozásaik által törekedtek pótolni s azóta ez éremtár ismét számos 
arany és ezüst példánynyal gazdagodott. Újabban 1891. évben dr. Dulánszky 
Nándor püspök több ezer forint értékű, szaktudósok által is ritka becsű-
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nek elismert gyűjtemény a 4 ezret jóval meghaladja és tekintve a régi 
római és görög pénznemnek nagy számát és ritka példányait, nemkü
lönben azok korrend szerént, külön e czélra készült szekrényekben való 
elhelyezését, hazánk hasonló éremtárai között bizonyára tekintélyes 
helyet vívhat ki magának.

Több száz darabból álló ásványgyüjteményt is csatolt Szepesy püs
pök az éremtárhoz.

A pécsi jogakadémia.

Pécs hajdan nemcsak a déli vidéknek, hanem mondhatni, Magyar- 
országnak kulturgóczpontja volt. A XIV-ik században, a mikor az egye
temek európaszerte alapíttattak, hazánkban a tudományok terjesztésére s 
ápolására legalkalmasabbnak Pécs városa találtatott; minélfogva Nagy  
Lajos királyunk itt „studium generaleu-t alapított, melyet kérelmére ama 
kor szokásához képest, V. Orbán pápa 1367. évi szeptember 1-ről kelt 
bullájával megerősített. Az oktatás és tanulmányozás tárgyát képezé a 
római s kánoni jog és egyéb tudomány, kivéve mégis a theologiát,. 
A tanulók a vizsgálatok sikeres letétele után a tudományosság fokozatait 
— doktorátust, magisteriumot — elnyerhették és ennek alapján bármely 
más egyetemen nyilvános előadások tartására jogot szereztek. A fölavatás 
joga — ama kor szokása szerént — a pécsi püspököt, vagy mikor a püs
pöki szék üres volt, a káptalani vikáriust illette. A király a tanárokat és 
a tanulókat, kik e főiskolát látogatták, valamint hozzátartozóikat kivált
ságokban részesíté. Miben állottak azok, a kiváltságlevél híján meg nem 
állapítható. A tanárok illő javadalmazásáról a király gondoskodott. Beno- 
niai Galvano Bethininek, a kánon-jog tanárának, Vilmos pécsi püspök a 
jövedelméből még évi 300 ezüst márkát, vagyis 600 magyar arany frtot 
utalványozott, továbbá neki s örököseinek Ürögh helység minden földes
úri jövedelmét, mely évi 70 arany frtot tett ki, valamint Pécs városában 
azt a házat, melyben lakott, a káptalan beleegyezésével adományozta. 
E rendeletét XI. Gergely pápa is jóváhagyta, de csak Galvano életére 
korlátozva. Ugyan ez a pápa 1376. január 16-áról kelt bullájával a pécsi 
egyetem tanárainak és tanulóinak, kik javadalmasok és ezért lakhelyhez 
kötve voltak, megengedte, hogy tanulmányozás czéljából öt évig Pécsett 
lakhassanak és a mellett javadalmuk jövedelmeit is élvezhessék.

Az egyetem hire terjedtével tanárai újabb és újabb előnyökben része
sültek ; a pápa ugyanis megengedte, hogy a pécsi püspök a pécsváradi 
Sz.-János és a pozsegai Sz.-Péter prépostságot a pécsi egyetemi dokto
roknak adományozhassa.

Az egyetem körülbelül 162 évig állott fönt. A mohácsi csatában az 
egyetemnek mintegy 300 tanulója tanáraival együtt küzdött a hazáért; 
még 14 évvel később, 1540 körül 2000 látogatója volt az egyetemnek, 
mikor a híres jogtudós lllicini Péter — utóbb esztergomi kánonok és
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prépost — hat éven át vezette az igazgatóságot; távozása után az intézet
ről többé említés nem tétetik.

Az egyetem épülete — Juhász László ügyvéd, buzgó régészünk sze
rént — a város déli várfala mellett, a régi püspökkert területén állott. 
Epigrammáját a püspökkert falazatának bontása alkalmával töredékben 
megtalálták, rajta az egyetem végszavai olvashatók s a könyv: mint a 
tudomány, a csillagcsoport: mint a művészet jelképe látható. Közel állott 
a benczések zárdatemploma, kiknek kezelésére az egyetem bízva volt.

A pécsi főiskolát Baranyavármegye karai s rendei akarták fölébresz
teni ; az 1751. évi márczius 15-én tartott közgyűlésen követeiknek azt az 
utasítást adták, hogy több egyetem és akadémia fölállítása érdemében az 
országgyűlésen emeljék szavukat. Később Klimó György  pécsi püspök 
is a legfölsőbb helyre tett fölterjesztésében oly főiskola fölállítását kérel
mezte, melyben a hittudományokon kívül a kánoni jogot, az egyháztör
ténetet, bölcsészetet és a mennyiségtant nyilvánosan előadni s azokat, 
kik a szigorú vizsgálatokat sikeresen kiállották, graduálni lehetne. Terve 
kivitelében korán bekövetkezett halála (1777.) megakadályozta.

Baranyavármegye ismét kérelmezte az akadémia fölállítását és az 
1784. márczius havában tartott közgyűlésében határozta, hogy az ország 
prímása, Batthyány József g ró f és az udvari alkanczellár, Pálffy Károly 
gró f a megye kérelmének támogatására kéressenek föl.

E kérelmeknek volt is eredménye; a királyi akadémia Győrből 
Pécsre helyeztetett át és itt 1785. november 2-án széki Teleki József 
g ró f királyi tanulmányi főigazgató által ünnepélyesen nyittatott meg. 
Föntállásának már kilenczedik évében hire járt annak, hogy a kir. aka
démia Győrbe vissza fog helyeztetni, a mi e vidék lakóit nem kis aggo
dalommal töltötte el. Pécs város tanácsa 1794. évi április 26-án tartott ülé
sében fölségfolyamodvány benyújtását határozta s egyszersmind Eszterházy 
Pál László g ró f pécsi püspököt közbenjárásra kérte.

Baranyavármegye arról értesülvén, hogy Győr város lakói a kir. 
akadémia visszahelyezését kérelmezik, 1802. évi április 3-ról kelt terje
delmes fölterjesztésében kérte az akadémia meghagyását Pécsett, fölhoz
ván, hogy már N agy Lajos király 1367. évi diplomájában, mikor az 
egyetemet alapította, bevallotta, hogy erre Pécs a legalkalmasabb hely és 
azóta évek hosszú során Pécs a tudományok cmpóriuma volt, — hogy 
az országban levő akadémiák czélszerü elhelyezésének szempontja is Pécs 
mellett szól, a mely 7 vármegyének (Baranya, Somogy, Tolna, Bács, 
Szerém, Yerőcze, Zala) mintegy központját képezi és Szlavónia szomszéd
ságában fekszik; a többi akadémia (Pozsony, Kassa, Nagyvárad, Zágráb) 
távol van, — hogy a város kedvező fekvésű, levegője tiszta, vize egész
séges ; utalt épületeire, az akadémia épületére, mely a tanulmányi alapnak 
tetemes pénzén készült, a nyilvános könyvtárra és könyvnyomdára s amaz 
előnyre, hogy az akadémiai ifjúságnak a magyar, német és illyr nyelv 
megtanulására egyaránt nyílik alkalma; kiemelte végül, hogy ha Győr 
város a bölcsészeti iskolához igényt tartana, az a jezsuita-rend vagyoná-
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ból föntartható, esetleg más, akár a pécsi székesegyház jövedelméből amaz 
összeggel segélyezhető, a mely árvaház alapítására kir. jóváhagyás mel
lett fordítandó.

A kir. akadémia 1802. évi máju's 28-án kelt kir. rezoluczióval mégis 
Győr városába helyeztetett át. \

A kir. akadémia áthelyezésének \ ügyét Baranyavármegye sérelmei 
közé vette föl; mert már az 1790. XV.\t.-cz. által kiküldött bizottság az 
akadémiáknak oly elhelyezését javasolta^ hogy az ország egyes kerületei 
számára könnyen hozzáférhetők legyenek, mert az akadémia eredetileg 
1774-ben Győrött alapíttatott ugyan, de érettebb megfontolás után Pécsre 
tétetett át, honnan azért, mivel Győrött bölcsészeti főiskola javára egykor 
alapítvány tétetett, a vármegye kérelmének mellőzésével, a kir. helytartó- 
tanács és a kir. kanczellária véleményének ellenére ismét Győrbe helyez
tetett vissza. Kiemelte továbbá, hogy a tanuló-ifjúság kihágásai, melyeket 
az áthelyezés indokául fölhozni szoktak, másutt is, talán nagyobb mérv
ben is előfordulnak és azok különben nem annyira a helynek, mint inkább 
az időnek tulajdonítandók.

A pécsi káptalan is 1802-ben fölterjesztést tett ez ügyben a kir. 
udv. kanczelláriához; elintézéséről csak 1829-ben Szepesy Ignácz báró 
püspök értesíttetett. A leirat szerént a kir. akadémia áthelyezése köztekin
tetekből történt; egyébiránt ha a káptalan bölcsészeti tudományok isko
láját — a nyitrai s váczinak mintájára — alapítani akarja, úgy arra enge
dély megadását helyezi kilátásba.

A kir. akadémia ügyét újból szőnyegre hozta Horváth Dániel, a 
pécsi kir. gimnázium igazgatója, 1817. évi február 5-én, Pécs város taná
csához intézett lelkesítő átiratában.

Ennek folytán a városi tanács az alap előteremtése végett a városi 
lakosokkal, a környékbeli birtokosokat és Baranyavármegyét adakozásra 
hívta föl; továbbá határozta, hogy miután a bölcsészeti tudományok tan
székeit a cziszterczi rendűek ellátják, a jogi szak mind a négy tanára 
járandóságait a városi pénztárból fogják fizetni, és hogy a jogtanárok 
állása, ellátása, az ő és özvegyeik nyugdíja ama módon és összegekben 
legyen megállapítva, a mint azok a királyi akadémiáknál vannak rend
szeresítve. Baranyavármegye e fölhívást a szomszéd vármegyékkel, sz. 
kir. városokkal, előkelőbb birtokosokkal közölte s a maga részéről az óhaj
tott czélra hozzájárulni késznek nyilatkozott.

A németbólyi uradalom birtokosa, Batthyány Iván g ró f 1817. nov. 
10-én kelt okiratában a Pécsett létesítendő akadémia javára 5000 frtot 
kötött l e ; viszonzásúl a város díszpolgára lett. A megindított eljárásnak 
további nyoma nincs. A kellő alapot ez úton elő nem teremtették, az 
akadémiát föl nem élesztették.

A mint Szepesy Ignácz báró a pécsi püspöki széket 1828-ban elfoglalta, 
engedélyt kért és nyert bölcsészeti iskolafolyam megnyitására növendék
papok számára, a mely az 1828/29. tanítási év kezdetével a papnevelő 
épületében meg is nyittatott. Aligazgató (prodirektor) volt Koller József

25*
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káptalani nagyprépost; tanárok pedig' Jónás József történelem, elméleti s 
gyakorlati bölcsészet tanára, Schneider Gáspár a tiszta s alkalmazott 
mennyiségtan, természet- és gazdászattan tanára, mindkettő pécsi egyház
megyei áldozár. Díjazásukat a papnevelő alapjának jövedelméből nyerték.

A papnevelés érdekében törté;nt ez intézkedésekkel sem a közkívánat 
kielégítve nem lett, de a közjóért lelkesülő, a haza javát előmozdítani akaró 
püspök se tudott itt megállapodni.

Mikor a helytartótanács az , említett intézkedésre a kir. jóváhagyás
ról a püspököt értesíté, egyúttal nyilvános főiskola alapítására szólítá őt föl. 
Ehhez járult, hogy a bölcsészeti tanfolyamra számos világi ifjú is jelent
kezett és fölvétetni kérte magiét, mi azonban az intézet szervezete mellett 
teljesíthető nem volt; továbbá, Baranya, Tolna, Somogy, Bács és Yerőcze 
vármegyék kivánata, melynek, kifejezést közgyűlési határozatokban, vala
mint az országgyűlésen és a püspök előtt is ismételten adtak és mely 
nyilvános főiskolára irányúit; mindez indokot szolgáltatott a püspöknek 
arra, hogy Pécsett létesítendő nyilvános főiskola szükségességéről eléggé 
meggyőződjék. Elhatározta tehát a főiskola alapítását.

A főiskola alapítványára saját jövedelmeit fordította; ugyanis megépít
tette a főiskolának azt a házat, mely a jelenlegi Szepesy-utczában 3. sz. 
alatt van. A telket Pécs városa adta. Bárány a vármegyétől megvásárolta 
s helyreállíttatta a föloszlott Pálosok kolostorát és templomát, ezenkívül 
más házat is vett, melyet nyomdának szereltetett föl, végre pedig tőké
ben 100.500 pengő forintot helyezett el gyümölcsözőleg a főiskola költ
ségeinek födözésére.

Eleinte csak a nyilvánossági jogú bölcsészeti kar nyittatott meg, az 
előadások ott 1831. október 15-én kezdettek meg és fönállott két iskolai 
évben (1831/32. és 1832/33.), a mikor azután a jogi kar szintén nyilvá
nossági jogával fölruházva hozzájárult. A két karú nyilvános akadémia 
1833. október 1-én kezdé meg működését.

A bölcsészeti fakultásról az alapító-levél 1832. márczius 1-én kelt, 
mely azonban hatályon kívül helyezettnek tekinthető a későbbi alapító- 
levél által, melyet Szepesy Ignácz báró püspök mind a két karra vonat
kozólag 1835. év augusztus 8-án létesített és melyet a királyi fölség 
1835. augusztus 27-én jóváhagyott. Eredetijét a püspök a pécsi káptalan
nál, mint hiteles helynél tette le; hitelei kiadványát a pécsi káptalannak, 
a lyceum igazgatójának, Villax Nándor zirczi apátnak, Baranyavár- 
megyének és Pécs szab. kir. városnak küldte meg.

Az akadémiánál szervezett, tanulmányi rend és fegyelem tekinteté
ben az egyéb királyi akadémiáknál érvényes kir. rendeletek mindenben 
kötelezőkké tétettek, mire különben a püspököt 1832-ben fölsőbb helyről 
figyelmeztették; alárendeltetett pedig a győri tanulmányi kir. főigazgatónak.

Mindegyik fakultás két évfolyamból állott. Az .előadott tantárgyak 
a „Ratio Educ.“ értelmében ezek voltak: a bölcsészeti kar első évi folya
mában hittan, bölcsészet (logika), Magyarország oknyomozó története,
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mennyiségtan, magyar nyelv, m értan; a második évfolyamban : hittan, 
metapliyzika, természettan kapcsolatban mezőgazdaságtannal és termé
szettörténettel, egyetemes történet, alkalmazott mennyiségtan, magyar 
irodalom, gyakorlati bölcsészet.

A jogi fakultás első évi folyamának tantárgyai voltak: ausztriai 
monarchia s egyéb európai államok statisztikája, bányajog, ész-, ált. állam- 
és nemzetközi jog, magyar közjog; a második évfolyam tárgyai pedig: 
politikai tudományok, váltó- s kereskedelmi, magyar polgári büntető-jog 
és tiszti Írásmód.

Az előadási nyelv latin, 1845. évi márcziustól kezdve pedig ma
gyar volt.

Királyi főigazgatók voltak : Dresmitzcr József, győri kanonok és 
pápóczi prépost 1841/42. tanév végéig; D eáky Zsigmond, caesareai fölsz. 
püspök; aligazgatók (pro-direktor): Gvotzky István, Ném ethy János 
1832—33., Kelemen József 1833—38., Aigl Pál 1838—39., Nagy János 
1839—1847., pécsi székesegyházi kanonokok; Jónás József (1847) jogtanár, 
ez. kanonok. Tanárok és pedig a bölcsészeti fakultásnál a vallástan tan
székén és egyszersmind akadémiai hitszónokok: Vágovits Bertalan,
Török István, Kunszt Tamás, Liebhardt L ukács ; a bölcsészettan tan
székén: Jónás József, Jankó János, Plitzner Lőrincz; a történelem tan
székén : K livényi Jakab, Haas Mihály, German József; mennyiségtan : 
Kleiszner Sebestyén, Horváth László; természettan : Schneider Gáspár; 
magyar nyelv s irodalom: Ihász Gábor György, Farkas György, Rudics 
Dénes.

A jogi fakultás tanárai voltak, és pedig a politikai tudományok, 
váltó- s keresk. jog tanszékén : Jónás József, a törvénykar idősbje; a 
hazai jog tanszékén : Radenich Ferencz (közép-dragonoseczi) ügyvéd, a 
törvénykar másod-idősbje; a statisztika s bányajog tanszékén: Mangin 
Károly, Czukovits Vincze, Trenker Ferencz, Török István; az észjog 
és magyar közjog tanszékén: W inkler Engelbert, B ilkey  Lambert.

Az aligazgatót a pécsi püspök a káptalan tagjai közül, a tanárokat 
részben a püspök, részben a zirczi apát nevezte ki; minden kinevezés, 
illetve kijelölés csak a kormány megerősítése által vált teljessé. Minden 
kinevezettnek tanári képesítéssel kellett bírnia; a tanári fizetések, melye
ket a városi pénztárnál vettek föl, úgy voltak rendszeresítve, mint a kir. 
akadémiáknál: alapfizetés 500 frt, a senior pótléka a jogi karnál 200 frt, 
a bölcs, karnál 100 frt, a prosenioré pedig 100, illetve 50 frt.

Az akadémiai (lyceumi) alapítvány összes gazdasági ügyeit az ala
pítólevél külön u. n. gazdasági bizottságra ruházza, a mely az aligazgató 
s a számvevő évi számadásait megvizsgálja s ha helyesli, a fölmentvényt 
megadja; továbbá tőkék elhelyezése iránt s a mindennapi csekély kiadá
sokat meghaladó összegek tekintetében határoz. Határozatait a tollvivő 
az e czélra nyitott és az aligazgató által őrzött jegyzőkönyvbe — proto- 
collum consessuum generalium lycei Quinqueecclesionsis — iktatja. E
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bizottság első ülését 1836. évi nov. 13-án, az utolsót 1887. évi julius 
17-én tartotta.

A gazdasági bizottság nyolcz tagból á llo tt; tagjai voltak : a pécsi 
püspök, a zirczi apát, az igazgató, a bölcsészeti kar idősebje, a jogi kar 
idősebje, Pécs szab. kir. város bírája (judex), tanácsnoka (konzul) s az 
akadémiai tollvivő.

A haza oltárára a magyar nemzetnek hozott áldozat megörökí
tése végett, Pécs város tanácsa tette meg a kezdeményezést, Baranya- 
vármegyét megkeresvén, adná követeinek utasításúl, hogy ez alapítvány 
beiktatását törvényünk könyvébe szorgalmazzák. A vármegye e megke
resésnek nemcsak, hogy megfelelt, de még a többi megyéket is erre 
megkérte. 1835/36. országgyűlésen 17 vármegye „kívánatjai“ közé vette 
föl és miután az országos küldöttség indítványát a karok és rendek 
magukévá tevék és a királyi kegyelmes válasz folytán a kérés teljesíthe
tőnek találtatott: megalkották az 1832/36. XXIV. törvényczikket „Négyesi 
Szepesy Ignáez báró püspök által alapított akadémiáról.“

Hogy az intézet nem tisztán katliolikus czélnak szolgál, hogy azt 
a püspök külön jövedelméből alapította, hogy az intézetre kizárólag 
állami rendelések nyilváníttattak kötelezőknek, hogy állami hatóságoknak 
rendeltetett alá, hogy az alapítványi vagyon kezelése külön vegyes bizott
ságra van bízva, melyből nem katholikus vallásnak kizárva nincsenek: 
mindezek a tények igazolják, hogy ez intézet nem egy hitfelekezetnek 
magántulajdonát képezi, hanem országos jellegű, mely, minthogy fönt- 

. állása törvénybe lön iktatva, államjogunknak egy integráns részét képezi.
A sokféle jelentőségű „lyceum“ helyett a törvény szövege nyomán 

„akadémia“ megnevezést használunk.
A két karú akadémia 1848-ig működött; ez évben az akadémia ifjú

sága részben a haza védelmére k e lt; épülete katonaság által foglaltatott 
el. 1849-ik év julius 3-án Scitovszky püspök tudatá a tanári karral, hogy a 
jogi tanfolyamot beszünteti; a tanári kar tiltakozott ugyan a püspök e 
jogtalan beavatkozása ellen, de eredmény nélkül. A jogi fakultás csak
ugyan megszűnt, a bölcsészeti pedig ismét azzá lett, a mi volt, a pap
nevelőben házi studium, míg az 1850/51-ik iskolaév végével ez is megszűnt 
és a gimnázium új szervezetébe beleolvadt.

A jogi tanfolyamnak újból való megnyitása iránt Pécs városa mind
járt 1851-ben fölterjesztést tett a kormányhoz. A megnyitás engedélyezése 
kilátásba volt helyezve, mihelyt a tanárok járandóságai és egyéb föntar- 
tási költségek teljesen biztosítva lesznek. Az alap jövedelme erre elegendő 
nem lévén, a város a hiányt részint önkéntes adakozásokból, részint a 
város pénztárából pótolni határozta. — Tiz évvel reá a város újabb föl- 
terjesztésére a magyar királyi helytartótanács 1861-ik évi 871. sz. alatt 
szükségesnek tartotta kiemelni, hogy mint egyéb iskola-intézetek, úgy a pécsi 
jogakadémia is csak a kor igényei s a változott viszonyoknak megfele- 
lőleg állítható vissza, mi iránt csak a föntartási költségek biztosítása 
alapján lehet határozni. Erre Girk György pécsi püspök az alapít-
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ványról kimutatást terjesztett föl, melyben az alapítvány alkatrészeit és 
pedig a 3 ingatlant fölszereléssel és a tőkék két osztályát sorolta fö l; az 
egyik az u. n. nagyobb pénztár (fiscus major lycei) á l l : 1. Pécs városnál 
elhelyezett 53.025 frtból. 2. Úrbéri kötvényekben 54.316 frt 50 krból. 3. Nagy 
János pécsi káptalani nagyprépost hagyománya 6300 frtból. Összesen 113.641 
frt 50 kr. A másik pedig a kisebb pénztár (fiscus minor lycei): a) kész
pénzben 1648 frt 75 k r .; b) kötelezvényekben 48.604 frt; c) hátralékban 
91 frt 8772 k r.; összesen 50.344 frt 6272 kr. E kisebb pénztárnak czélja 
az épületek jó karban tartása, a nyomda, a templom szükséglétéi fede
zése s a tanárok nyugdíjazása, miért is ez mint egy egészen különálló 
külön kezelendő is.

Pécs város 1863-ban újból folyamodott a kormányhoz a jogi tan
folyam megnyitásáért és kebeléből Nagy József polgármester vezetése 
alatt bizottságot is küldött ki ez ügy előmozdítására. A királyi helytartó- 
tanács nem idegenkedett a jogakadémia visszaállításától, ha állandósítá
sának minden föltétele biztosítva lesz. Különösen kikötötte, hogy a szer
vezetnek és minden kellékeknek, nevezetesen a tanárok képesítettsége, 
járandóságai s nyugdíja tekintetében olyanoknak kell lenni, mint a kir. 
akadémiáknál; hogy a tanárok egyikének, mint igazgatónak kell működni 
s hogy a tanárok és igazgató megerősítése a legfölsőbb elhatározásnak 
főn fog tartatni.

Az egyedüli akadály a szükséges költség hiányában v o lt; az aka
dály elhárításán, a hiány előteremtésén fáradozott Pécs városa. Az ala
pítványból hat gimnáziumi tanár folyton húzta fizetését; úgy találták, 
hogy ez nem rendeltetése a Szepesy-alapítványnak; redukáltatott e teher 
Girk György pécsi püspök és Rezutsek Antal zirczi apát közt 1863. évi 
április 29-én létrejött szerződéssel, mely szerént az apát az egész gimná
zium föntartását átveszi, az akadémia négy tanára kinevezésének jogáról 
lemond; viszont az alapítvány neki a négy tanár dotácziójára évenkint 
1600 frtot fizet. A még mutatkozó hiányt a város akarta ugyan pótolni, 
de a községi adó magassága miatt ebbe a kormány bele nem egyezett, 
a püspök pedig erre készségét épen nem nyilvánítá, sőt fölterjesztésében 
e terhet egyenesen a városra hárította, „miután Pécs városa leginkább 
van a joglyceummal érdekelve s áldozatot akar is hozni; födözze a nemes 
város a hiányt sajátjából.“

Erre a város fölhívást intézett a közönséghez, hogy a hiányzó évi 
jövedelmet akár egyszer s mindenkorra adakozással, akár lekötendő 
évi járadékkal biztosítsa; foganatosításával 12 tagból álló választmányt 
bízván meg. A tagok serényen jártak el kiküldetésükben; az eredmény 
— a lyceumi gazd. bizottság 1865. évi febr. 7-iki üléséről fölvett jegyző
könyv szerént 5200 frt, — dr. Lősz Antal „Báró Szepesy Ignácz és Pécs 
városa. Pest 1865“ közlése szerént 6277 frt volt.

A választmány jelentése alapján a város 1864-ik évi október 30-án 
225876445. sz. a. a helytartótanácshoz kimerítő fölterjesztést tett; kiemelte, 
hogy a jogakadémia megnyitása a városnak és az egész vidéknek mélyen
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gyökerező érdeke, — fájlalta, hogy érdekét az alapító-levél 10. pontjában 
rendelt gazdasági bizottságban, melyben két tagjának szavazati joga van, nem 
érvényesítheti, mivel a bizottság ülést nem tart, kénytelen tehát óhajtását 
egyenesen a kormánynál előterjeszteni, s utalt arra, hogy egyes polgárok 
részéről az alap növelésére minden fölhívás nélkül is tetemes pénzbeli 
segélyajánlatok tétettek, hogy ha a város pénzügyi állapota javulni fog: az 
intézetet örömest segélyezi; végül hangsúlyozta, hogy az ország e déli 
vidékén ez volna az egyedüli jogakadémia, mely méltán megérdemelné, 
hogy mint 80 év előtt, úgy ez úttal is a királyi közalapítványokból segé
ly eztessék.

Ez előzmények után leérkezett a magyar királyi helytartótanácsnak 
1865. évi augusztus 25-én 65415. sz. a. kelt leirata, mely szerént ő cs. és 
ap. királyi fölsége 1865. évi aug. 2-án kelt legfölsőbb elhatározásával a pécsi 
joglyceum újólag való megnyitását legkegyelmesebben engedélyezni, azt 
nyilvánossági jelleggel és köztörvényességi bizonyítványok kiállítása jogá
val fölruházni méltóztatott, ama kikötés mellett, hogy a királyi jogaka
démiákra nézve már eddig kibocsátott ós jelenleg érvényes, vagy még 
ezentúl kibocsátandó rendeletek határozatai e tanintézetre nézve is köte
lező erővel bírjanak. — Az ekkép visszaállított jogakadémiát 1865-ik 
évi október hó 15-én nyitották meg és pedig minden iskolaévben egy évfo
lyammal. A három évfolyamban a hat tanár közt a tárgyakat ekkép osz
tották föl: 1. Ész- és büntetőjog, jog- és államtudományok encyclopaediája ; 
2. a római s egyházi jog; 3. magyar polgári jog és eljárás; 4. magyar 
állam- és jogtörténet, magyar állami s igazgatási jog; 5. ausztriai polg. 
jog, magyar kereskedelmi, váltó- s bányajog; 6. politika és statisztika. 
Az elősorolt kötelezett tanulási tárgyakon kívül az 1869/70-iki tanítási 
évtől kezdve a törvényszéki orvostan is előadatott.

Új szervezés állott be ama szabályzattal, melyet ő fölségének 
1874. évi május 4-én kelt legmagasabb jóváhagyása alapján a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter bocsátott ki s az 1874. évi május 19-én 
12917. sz. a. leiratával az 1874/75-iki tanév kezdetével léptetett életbe. 
Az akadémia jog- s államtudományi karrá alakíttatott át, négy évi tan
folyam hozatott be, nyolez tanszék lett rendszeresítve és pedig: 1. a római 
jog; 2. jogbölcsészet és büntetőjog; 3. nemzetgazdaságtan, pénzügytan, 
magyar pénzügyi törvények; 4. magyar-ausztriai magánjog; 5. peres és 
perenkívüli eljárás, váltó- s kereskedelmi jo g ; 6. magyar közjog, általános 
bevezetés a jog- és államtudományokba, politika; 7. statisztika, magyar 
közigazgatási jog; 8. jogtörténet egyházi jog részére.

Ezekhez az 1875/76-iki tanévben mint kötelezett tárgy a tételes 
nemzetközi jog járult.

Változás állott be ő fölségének 1883. évi aug. 20-ról kelt legfölsőbb 
elhatározásával jóváhagyott tanulmányi s vizsgálati szabályzat életbelép
tetése folytán (vallás- és közokt. m. kir. miniszter 1883. évi szept. 4-én 
28.700. sz. a.) és a mikor az 1889. évi XXVI. t.-cz. meghozatott, mely a 
katonai szolgálatot teljesítő jogtanulóknak a jogi tanfolyam 7 félév alatti
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elvégzését megengedi, a tanulmányi rendet ismét módosítani, a törvény
nyel összhangzásba hozni kellett, mi a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter által 1889. évi julius 23-án 28.300. sz. a. kibocsátott szabály
rendelettel meg is történt.

A jogi tanfolyam jogakadémiáknál ép úgy elvégezhető, mint az 
egyetemnél, egyedül a tudorozás és magántanárrá való képesítés joga 
van az egyetemeknek föntartva. E föntartott jog a jogakadémia verseny- 
képességére bénítólag hat, mi íokép az 1874. évi 34. t.-cz. életbeléptetése 
után vált érezhetővé, melynek 5. §-a az ügyvédi vizsgára való bocsáthatás 
kellékéül belföldi egyetemen elnyert jogtudorságot követel.

A vizsgálati rendszert illetőleg a jogászok eleinte minden félévben, 
majd csak a tanév végén tettek minden tárgyból vizsgát. Államvizsgá
kat itt tenni nem lehetett, csak Pesten. Az 1869. évben bírói államvizs
gálati bizottmányt itt is szerveztek. E vizsgálati rendet lényegesen meg
változtatta az 1874. évi, valamint az 1883. évi ma is érvényben lévő 
szabályzat, mely szerént minden joghallgató köteles meghatározott időben 
két alapvizsgát letenni, különben ez időn túl eltöltött iskolaidő a quadri- 
enniumba be nem számíttatik.

Az 1874-iki évi reform czélja: a jogakadémiák fejlesztése, a tanügyi 
politikának csak az egyetemek javára szolgáló intézkedései miatt vált 
elérhetetlenné.

Az 1881-ik évben a pécsi jogakadémiára nézve különös válság állott be.
A megelőző évben egy pillanatra fölvillant a pécsi jogakadémia 

szebb jövőjének reménysugara, a mennyiben Trefort Ágost vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a 13 jogakadémia közül a fölöslegeseket meg
szüntetni s a szükségeseket kellőleg dotálni s a kor színvonalára 
emelni óhajtván, fölhívta a pécsi püspököt is, adná beleegyezését, hogy a 
pécsi jogakadémia, vagy egyszerűen megszüntettessék, vagy esetleg más, 
jelesen valamelyik királyi jogakadémiával jog- s államtudományi karrá 
olvasztassék össze. Erre a püspök (1880. nov. 12-én 2117. sz.) kifejtvén, 
hogy a jogakadémia alapjának jövedelmei a hozzájuk járult évi segély 
mellett sem elegendők, hogy a jogakadémia bár csak jelenlegi terjedel
mében huzamosb ideig fönt nem tartható, készséggel fogadá a miniszter 
amaz ajánlatát, hogy az valamely királyi jogakadémia alapjával, előbb 
meghatározandó kikötések mellett, egyesíttessék. Föltételül előre is jelzé, 
hogy a jogakadémiának minden esetre Pécsett kell lennie. — A követ
kező év azonban a pécsi jogakadémia életének egyik legkeserűbb éve lett.

A pécsi jogakadémia rendes működését ugyanis 1881-ben sajnos 
esemény zavarta meg, mely esemény miniszteri biztos kiküldetésével 
összekötött fegyelmi vizsgálatot és eljárást vont maga után. Az esemény 
okozója és létesítője Brenner Alajos, rajongó ifjú volt, ki 1882-ben a 
lipótmezei tébolydában halt meg és e következmény eléggé bizonyította 
ugyan utólag, hogy mily fontosságot kellett volna tulajdonítani a fölme
rült botrányos eseménynek; de azért ez esemény összejátszott a jogaka
démiák ellen megindult politikai áramlattal s erősen sújtó követkéz-
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ményt szült a pécsi jogakadémiára. Ugyanis 1881. évi julius 1-ről 
keltezve kibocsáttatott egy „püspöki szabályzat", melynek czélja tulaj
donképen csak az akarhatott lenni, hogy általa az intézeti fegyelem 
jobban biztosíttassék a netalán ismétlődő hasonló esetek ellenében; de 
e püspöki szabályzat mégis czélt és hatáskört tévesztve, sőt legtöbb 
pontjában egyenesen a pécsi jogakadémiát visszaállító okmány kiköté
seibe és egyéb kir. rendelések határozmányaiba ütközve: a tanári tekin
tély csorbításával, a jogakadémia beléletében visszás állapotokat idézett 
elő. E püspöki szabályzat ugyanis a pécsi jogakadémia visszaállítása 
érdekében az 1886. évben kibocsátott kir. főkormányszéki leiratban közölt 
kir. legfölsőbb elhatározás kikötései és követelményei ellenére, melyeknek 
pedig kötelező minőséget az imént említett 1880. november 12-ről szóló 
püspöki fölterjesztés is elismert, nemkülönben az előbb idézett kir. főkor
mányszéki leirat meghagyása következtében az intézet újból történt meg
nyitása első éveiben kiadott pályázati hirdetések határozott tartalma, 
valamint a főiskolákban tartandó előadásokra vonatkozólag, az 1848-ik 19. 
t.- czikkben fölállított tanítási szabadság elve ellenére, nemcsak egyes kir. 
j ogakadémiák belszervezetére vonatkozólag legfölsőbb elhatározással meg
erősített szabályzat rendelkezéseitől eltérő és a tanári tekintélyt sújtó 
pontokat tartalmaz, de ellentétbe helyezi magát a pécsi jogakadémia 
létföltételeit kikötött kir. legfölsőbb elhatározással is, a mennyiben meg
tagadja magának a kormánynak a tanári kinevezésre vonatkozólag a 
visszaállító okmányban közölt legfölsőbb elhatározás ama kikötését, hogy 
az igazgató és tanárok kinevezése mindenkor a királyi főkormányszék jóvá
hagyásának tartassák fönn, — e helyett azt mondván, hogy a kinevezett 
tanár a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak csak bejelentetik. A 
visszaállító legfölsőbb elhatározás ellenében, mely határozottan azt mondja, 
hogy e tanintézetnél is a kir. jogakadémiákra kibocsátott és kibocsátandó 
legfölsőbb elhatározásoknak és rendeleteknek alkalmazást kell nyerniök, 
valamint az e legfölsőbb elhatározást tudomásul adó 1865. évi kir. főkor
mányszéki leirat 1. és 2. pontja ellenében, melyekben határozottan kiköt
tetett, hogy a pécsi joglyceumi tanárok fizetései a legfölsőbb elhatározás 
értelmében a kir. jogakadémiákra nézve meghatározott összegekben álla- 
pítandók meg és a pályázatban világosan kiteendő, hogy a kinevezett 
tanárok kilátással bírnak rendes tanári állomásra és azzal a kir. jogaka
démiai tanárokéval teljesen egyenlő illetékekre és nyugalmazási igé
nyekre ; — a püspöki szabályzat ezek ellenében e sorokat tartalmazza • 
„a fokozatos előléptetésre a püspök-kegyúr föntarlja teljes szabadságát 
és így az előléptetést a más jogakadémiáknál megállapított előléptetési 
időszakon túl is elhalasztja, a tanárok évi díja pedig az alapítványi tő
kének ereje által szabályoztatik, minden tekintet nélkül a más akadémi
áknál szabályozott évi díj mennyiségére nézve,“ mihez még hozzá teszi, 
hogy a tanárok előléptetése alkalmával kiválóan figyelembe veendő, hogy 
a tanár szorgalmasan jelenik-e meg a hitszónok által tartandó isteni szol
gálaton és nem mulasztja-e el az ünnepélyes föltámadási és úrnapi kör
meneteken való megjelenést.
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E szabályzatban a püspöknek „kegyúr“, „föntartó“ joga említtetik. 
Ez egészen új czím, mely az alapító-levélben elő nem fordul; kegyuraság 
csak egyházjavadalom fölött létezhetik, az akadémia pedig ilyennek nem 
tekinthető. Egyébiránt a jogakadémia visszaállítása érdemében a kormány, 
az alapítványt elegendőnek nem találván, kegyuraság létében bizonyára 
az azzal járó kötelezettségekre utalt s azoknak teljesítését követelte is 
volna, mit azonban nem tett; viszont a püspök kegyúri joga s megfelelő 
kötelessége tudatában az alap hiányos pótlásáról való gondoskodást bizo
nyára nem hárította volna Pécs városra. (A püspöknek fölterjesztése a 
helytartótanácshoz 1864. május 1-én 1007. sz. a.) Föntartója a jogakadé
miának a meglevő alapítvány; és ha a püspök a költségekhez hozzájárul, 
nemzeti kultúrintézetet segélyez, csak úgy, mint Pécs szab. kir. város.

Es e püspöki szabályzat alá a magyar államjog szempontjából meg
foghatatlan módon oda irta a haragvó miniszter: „Jóváhagyom Trefort.“

Igaz ugyan, hogy e szabályzat, egyes határozmányainak képtelen
ségénél és tarthatatlanságánál fogva jó részben önmagától megszűnt, mit 
már csak abból is lehet következtetni, hogy míg e szabályzat a kibocsá
tás után a beiratkozott joghallgatóknak ki lön szolgáltatva, körülbelül 10 év 
óta a használatból oly annyira visszavonatott, hogy annak nyomatott 
példánya ma már nem is kapható; és habár el kell ismerni azt is, hogy 
a tanárok igényeinek anyagi javadalmazásaik tekintetében 1892/93-ig a 
legtöbb esetben alig tétetett valami, e részben tehát a kir. jogakadémiákkal 
való egyenlőség 1892/93-ig tényleg továbbra is fönállott; mindazonáltal 
e püspöki szabályzatot formailag még a mai napság se vonták vissza, 
sőt némely, épen a tanárok jogkörére és reputácziójára vonatkozó pont
jaiban, így különösen a vizsgálati bizottságok összeállítása sat. tekinteté
ben, még a mai napig is alkalmazásban van. Ugyanis a vizsgálatok 
rendjét az 1883-dik évi augusztus 20-án legfölsőbb elhatározással jóvá
hagyott szabályzat állapítja meg, és ez (főleg annak 22—55. §-a) nem 
képes érvényesülni az 1881. évi püspöki szabályzat ellenében, mi talán 
államjog szempontjából is aggályos. E köz- és egyéb magánjogi érde
meket a nyilv. rend. tanárok „Emlékiratába foglalták és azt 1895-ben a 
kormányhoz benyújtották. Eddig még semmi eredmény se mutatkozott.

A jogakadémia élén áll az aligazgató (prodirector). Az aligazgatói állás 
az alapítás idejében (1839.) a Ratio Educ.-nak megfelelő volt; fölötte állott 
a tanulmányi királyi főigazgató. Habár ez meg lett szüntetve és 1865- 
ben az újra megnyitott jogakadémia modern alapokon, a királyi jogaka
démiák mintájára lett szervezve: a régi időkből fönmaradt, elavult nobile 
officiumot továbbra is fönttartották. Az oktatásügyi politika elvei, a tanári 
tekintély, az egyforma fegyelem követelményeivel ellenkezik, hogy a 
tanártestületi igazgatónál az a qualifikáczió hiányozzék, melyet a taná
roktól követelnek és hogy ő a tanári kötelességek terhét ne viselje.

Az eddigi kanonok-aligazgatók névsora: Jónás József (1865—1866.) 
Feszti Károly (1866—1875.), Pollák Nép. János (1875—1883.), dr. Szeredy  
József.
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A tanári állásokra pályázatot hirdetnek, a pályázók közül a püspök 
nevez ki. A pályázat kellékeit a kormány szabta meg; a pályázatban 
világosan kiteendő, hogy a kinevezendő tanár az 1865. évi augusztus 
2-ról kelt legfölsőbb elhatározás alapján a királyi jogakadémiai tanárokéval 
teljesen egyenlő illetékekre s nyugalmazási igényekre jogosult. Az eleinte 
kibocsátott és közzétett pályázati hirdetések szövege a kormányrendelet
nek megfelelő volt; de már nem a későbbi években kibocsátottaké, melyek

Dr. Szeredy József.

a rendelethez nem alkalmazkodtak. Minden tanári kinevezés a m. kir. 
udv. kanczellária, illetve a miniszter jóváhagyásának van föntartva, a mint 
a tanári személyzetben általában, vagy minősítvény, vagy illetményekre 
vonatkozó változások a minisztériumnak bejelentendők (1875. évi 3516. sz.)

A tanárok minősítését szabályozó kormányrendeletek akadémiánkon 
szem előtt tartatnak; nyilv. rendkívüli tanár csak az lehet, ki a jogtudori 
fokozat mellett egyetemi magántanári képesítést mutat ki, mint rendkívüli 
tanár 3 évig működvén, rendesnek kinevezhető.
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A Segély egyletet a jogászok 1867/68. iskolaévben alakították; alap
tőkéje jótékony adományokból létesült, melynek jövedelméből szegény
sorsú pályatársaknak segélyt nyújtanak. Tőkéje az 1894/95. iskolai év végén 
7601 frt 57 k r .; a segélyezettek legmagasb száma 15, az utalványozott 
legnagyobb segélyösszeg egy évben 350 frt volt.

Az 1876/77. iskolai évben alakult a „Pécsi jogakadémia olvasóköre“. 
Könyvtára körülbelül 400 kötetből áll.

1831-től 1851-ig volt 3314 bölcsészeti hallgatója és 1831-től 1896-ig 
3928 joghallgatója. Hallgatóinak száma a két fakultáson a 30-as és 40-es 
években 125 és 383 közt váltakozott. Az ötvenes évektől kezdve külön 
a jogi fakultáson 37 és 123 közt váltakozott a beirottak száma. Az 
1895/96-iki iskolaévben 34 első, 15 másod, 21 harmad és 16 negyed éves 
volt; összesen 86-an hallgatták az előadásokat.

A tanári személyzet 1865 óta 35 tagból állott. Föltűnhetik a jövő-menő tanároknak 
ama nagy száma, a mely egy királyi akadémiánál se fordul elő. Szeredy József (1865—1888.), 
Herczegh Mihály (1865—1868.), Werner Rudolf (1865—1873.), Szele Andor ( 1866—1874.), 
Kuncz Ignácz (1866—1873.), Antal Gyula (1867—1875.), Mutschenbacher Viktor (1868 óta), 
Szigeth Miklós (1872—1875.), Személyi Kálmán (1873. kinoveztetett, de a tanszéket el nem 
foglalta), Hajda Mihály (1873—1874.), Szigeth Gábor (1874—1875.), Rors Emil (1874 óta), 
Schaurek Bódog (1874 óta), Cholnoky Sándor (1874—1875.), Ilorinka Imre (1874 — 1876.), 
Lukács Adolf (1875—1891.), Kosutány Ignácz (1875 óla), Daempf Sándor (1875—1881.), 
Loncsár József (1876—1887.), Kopcsányi Károly (1882 óta), Mihálffy Ernő (1887 óta), Friedl 
Károly (1888 óta), Kasza József (1891 óta). Segédtanárok : Werner, Kuncz, Lechner Gyula, 
Hajda, Szigeth Gábor. Az 1874. évi szerv. szab. a segédtanári állást megszüntette. 
Egyes tárgyak előadásával megbízottak: Koharits Károly (törvsz. orvostan) 1870—1892., 
Keseríts Károly (államszámvitellan) 1874—1882., Maczki Valér (bölcs, erkölcstan) 1874—1877., 
Tipold Üzséb (mívelődés tört.) 1874—1875., Csizmazia Vilmos (bölcs. erk. és mív. tört.) 
1877—1878., Rézbányay János (bölcs. erk. és mív. tört.) 1876 óta, Wajdits Alajos (törvsz. 
orvostan 1892 óta).



Irodalom és művészet.

B aranyai Írók élete és m u n k á i.

Baranyavármegye és székhelye: Pécs tanítási ügyének, iskoláinak 
ismertetése után áttérünk az irodalom művelőinek s ezek munkásságának 
bemutatására. Ismertetjük mind amaz ismertebb irók életét és munkáját, 
a kik e megye földjén születtek, ba nem is maradtak itt, hanem máshova 
költözve, máshol fejtették ki irodalmi munkásságukat; ismertetjük azokat 
is, a kik máshonnan kerültek ugyan Baranyába, de irodalmi tevékenysé
gük, vagy ennek legalább egy része, e megyében való tartózkodásuk ide
jére esik.

A mint a kereszt föltűnt hazánk földjén s leomlottak a pogányság 
oltárai; egy időben jelent meg a kereszttel a haladás és művelődés szel
leme, a mely mindjárt a kereszténység első századában otthonra talált 
Baranyában s megvetette jövőjének biztos alapját. A pécsi püspökség és 
egyházmegye megalapításával kultur-földdé vált Baranya földje; az egy
ház férfiai, mint a művelődés fényesen világító szövétnekei tűntek föl.

A kereszténység fölvétele s szent István reformáló nagy ereje rend
kívüli hatást gyakorolt kultúránkra. Az új vallás és az új kormányforma, 
a mint jeles tudósunk, Toldy Ferencz mondja, egészen új fogalmakkal 
gazdagította és új irányban fejlesztette az elméket. Az új vallás elter
jesztése szükségessé tette nemcsak az élőszóval való oktatást, mit eleinte 
az idegen papok magyar tolmácsok segítségével eszközöltek, utóbb magyar 
papok folytattak; hanem a vallás főbb igazságainak, a templomban olvas
tatni szokott evangéliumi szakaszoknak, a szerkönyvnek (rituale) és némely 
közimák és énekeknek irásbafoglalását is, mert az egyház tanai s az 
isten-tisztelet egyformasága ezt múlhatatlanul követelte.

így keletkeztek az irodalomnak Baranyában is kezdeményezői, úttö
rői, a kiket aztán sokan követtek. Első Íróként Mór pécsi püspököt említ
jük, a ki szent Zoerard és szent Benedek vértanú életét foglalta Írásba. 
A mint Haas M ihály említi, elbeszélése egyszerű és kellemes. Mór-püspök, 
a kit később szentté avattak, előbb pannonhalmi apát volt. Pécs püs
pöke 1036-tól 1070-ig. Eredetére magyar; tudományos kiképeztetését a 
szent-martoni monostorban nyerte, hol mint 15 éves ifjú látta Zoerardot, 
a ki a monostorban többször megfordult.

Calanus (Juvencius Coelius) dalmata, Dalmáczia kormányzója volt 
és 1188-tól 1218-ig pécsi püspök. Munkája: „Vita Attiláé“. Attilának, a 
liúnok királyának életét irta le röviden, főleg Priscus, Jornandes és Paulus 
Diaconus után, a monda nyomainak némi ismeretével.

Bálint-remete szent Pál ereklyéinek viszontagságairól irt.
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Janus Pannonius, a ki 1459-ben foglalta el a pécsi püspöki széket, 
az ország első ismert költője volt. Beöthy Zsolt „A magyar irodalom 
története“ czímű nagyszabású művében Janus Pannoniust a magyar 
humanisták fejének és büszkeségének mondja. Janus Pannonius a 
humanisták divatja szerént fölvett irói név ; tulajdonképen Csezmiczei 
János, szülőfalvától Csezmiczétől nevezve. Beöthy szerént a Cesinge 
név tévedésből fordul elő még az okiratokban is; noha ez állítással szem- 
ban találjuk Haas által fölemlített pecsétnyomót, mely ma is megvan 
a pécsi püspöki könyvtárban s a melyen e körirat olvasható: „ Joannes 
Cesinge Ep. Q.“ Janus Pannonius 1434. augusztus hó 29-én született. 
Atyjáról csak annyit tudunk, hogy korán elhunyt. Anyja Vitéz Barbara, 
Vitéz János testvére. Születési helyét maga jelöli meg a Quarinóhoz 
írott dícskölteményében : „Ott, a hol a Dráva szelíd folyású zsongó habok
kal kész a Dunába szakadni, kövér föld sík mezején“. E hely Szlavon- 
országban, Yerőcze megyében van, Eszéken fölül. Szláv eredetű családból 
származott, de magyar nemesnek született. Elemi iskoláit Pécsett végezte. 
Nagybátyja Vitéz János értesülvén kis öcscse kiváló tehetségéről, a 
humán tanulmányok végzésére a hírneves Quarinóhoz küldte Olaszor
szágba, Ferrarába. A tizenhárom éves gyermek itt ismerkedett meg és 
kötött örök barátságot Galeotti Marzióval, ki akkor húsz éves volt. Úgy 
Galeotti, mint Janus Pannonius életére, kivált olaszországi tanulmányuk 
idejére nézve fontos az utóbbinak Galeottihoz irt szép elégiája (Teleki 
Sámuel gróf kiadásában. Elég. II. 4.) Quarino fia, Baptista, Quarinónak 
egy újabban fölfödözött levelében (1469-ben) eleven szavakkal rajzolja a 
kis Janusnak lángeszét. Oly emlékező tehetsége volt, hogy néha 1000 
verset is, melyet több nap alatt gondolt k i : egyszerre irt le egyhuzam
ban. Fölfogó tehetsége pedig oly gyors, hogy bárhonnan hallott, vagy 
előtte egyszer fölolvasott verset egyszerre elmondott. A görög és latin 
nyelvet oly mértékben és oly hihetetlen gyorsasággal sajátította el, hogy 
Galeottinak ő lett görög mesterévé; csakhamar fordított a görög Antho- 
logiából, Plutarchosból és Demosthcnesből. Négy év múlva nagybátyja 
visszahívta Olaszországból; de tapasztalván a szép deli ifjúvá fölserdült 
Janus bámulatos előhaladását, komolyabb: bölcselmi, jogi és theologiai 
tanulmányokra visszaküldte. Ekkor járt Janus Pannonius Velenczében, 
Páduában, Mantuában, Firenzében, hol megismerkedett Marsilius Ficinussal, 
Plátó híres fordítójával, ki később egyik plátonikus diálogusát neki úgy 
ajánlotta, mint plátonikusnak. 1452-ben III. Frigyeshez egy panegirist irt 
Itália kibékítése érdekében, mely őt az első latin költők sorába emeli. 
Ekkor fogott nagyszabású epikus művébe. Ferrarai mestere iránti háláját 
a hozzá intézett dícskölteményben fejezte ki. E dícsköltemény befejezését 
Teleki gróf Janus Pannonius életrajzában 1458—1460 közti időre teszi, 
mikor tizenegy évi tanulás után haza jött Magyarországra s előbb Budán, 
majd Pécsett telepedett le.

Janus Pannonius velenczei főnemesekkel lépett összeköttetésbe, 
különösen két kiváló férfiúval: Francesco Barbaróval, ki Quarino isko-
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Iájának büszkesége volt, kinek költeményei zsengéit szentelte és nővéré
nek, Barbarának lakodalmára szép nászdalt irt; továbbá Jacobus Antonius 
Mareellussal, a velenczei kitűnő államférfiuval és hadvezérrel, kinek bir
tokára, Mortagnanra is kiment. Legnagyobb terjedelmű eposzát, mely mind 
műszerkezet, mind nyelv tekintetében megközelíti az antik eszményt, 
panegirikus formában, e férfin dicsőítésére szentelte. Ez éposz, Panegyricus 
ad Jacobum Antonium Marcellum Venatum, áll egy elegiai versméretben 
írott praefatioból (2871 vers), antik modorban van Írva. Minerva lelkesíti 
a költőt, hogy mellőzve a régi kor untig ismételt tárgyait, kora történe
téhez forduljon. Fölhívja figyelmét Marcellusra, a ki méltó őséhez, a nagy 
Claudius Marcellushoz, Minerva ékesen szóló ajkain megered a szó és az 
ő elbeszélésének keretébe van foglalva Velenczének Philippo Maria Viscont 
milánói fejedelemmel a XV. század 
negyvenes éveiben folytatott küz
delme, mely válságos részletekkel, 
megragadó mozzanatokkal bővelkedik, 
így Cremona ostroma, Brescia meg
mentése, a tiroli havasokon át a 
Garda-tóra szállított hajók váratlan 
támadása, a Pó szigetén körülzárt 
ellenség ellen a folyón való merész 
átkelés, a hősnek rágalom alapján 
visszahívása, majd jellemének teljes 
diadala, diktátori hatalma művészi 
egységbe olvadnak össze, hogy Mar- 
cellust Velencze nagyságának esz
ményi képviselőjéül tüntessék föl.
Szerepel Velencze védszentje, szent 
Márk is, ki oroszlán alakjában szólal 
meg, hogy a sértett hőst Arisztides,
Kimon, Themisztokles, Camillus pél
dáival buzdítsa, hogy áldozza föl haragját a hazának. Marcellus enged a 
szellemi szózatnak, csatatérre siet. Diadalt arat, békét szerez hazájának. 
De ekkor se fogy ki Janus Pannonius a tárgyból. Most Cliót hívja segít
ségül, ki elmondja Velencze keletkezését, emelkedését. Még Claudius 
Marcellusnak jósolták meg a Palici tó nemtői a hónok vándorlását, a 
lagúnák városának alapítását, a Marcellus-család kiköltözését és a patrí
ciusok közé való fölvételét. A két Marcellusnak (a római és velenczei) 
közti fönséges párhuzammal végződik a nagyszabású mű.

Ha ez éposz duzzadó, méltóságos folyamát szemléljük, fájlalnunk 
kell két dolgot: először, hogy nem maradt ránk a magyar történetből 
merített Annalese, melyet Sambucus még látott, mint Janus Pannonius- 
nalc 1569-iki bécsi kiadásához készült előszavában ír ja ; másodszor, hogy 
nem váltotta be a költő azt az Ígéretét, melyet a Quarinóhoz intézett 
panegirikuszában a következő sorokban fejezett ki: „Eljön a férfiasabb

26

Janus.
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kor majdan, erőm növekedvén ; lantom nagy Hunyadynk hős harczát zengi 
meg egykor.“ E panegirikus, Silva Panegyrica ad Guarinum Veronensum 
praeceptorem suum, a valódi humánista képében a humán tanulmányok 
föléledését rajzolja. A humánista költők előtt annyira kedvelt személy
költés (prosopopoeia) alakjában adja elő Clió és Hermes beszélgetését. 
Clio elpanaszolja a világ elvadulását a középkorban, keseregve beszéli el, 
hogy az alvilágba kell a Múzsáknak leszállniok és ott élniök árnyékéle
tet, mert senki se gondol velük. Hermes rámutat Itáliára, rá a Guarinus 
bölcsőjére, kinek majdnem főérdeme lesz, hogy föltámasztja a halottakat 
és új életet ad a művészeteknek. Abból a képből, melyet Guarinus jelle
méről, iskolájáról, tanítási módszeréről, a tisztelők rajongó szeretetéről 
élénk ecsettel rajzol: a humanizmus éltető eleme sugárzik. Fejlő tehet
sége korában irta a „Szelek versenye“ czimü költői rajzát, melyet, mint 
a leiró költészet egyik mintáját, olvastak hazánkban még a múlt század
ban és a jelen század elején is a közkézen forgott „Delectus“-okban. 
Kísérletet tett Homeros fordításában, hogy kedvében járjon V. Miklós 
pápának, kinek leghőbb óhajtása volt: egy latin Homeros. A pápához 
írott költeménye, melyben Homerost dicsőíti, kiegészíti a Glaucus és Dio
medes epizódját, melyet fordított.

Ily tanulmányok közt megizmosodott tehetséggel, gazdag epigramma- 
gyűjtemény nyel tért haza Olaszországból 1458-ban. Itthon több Ízben 
betegeskedett. 1459-ben pécsi püspök-helyettes, 1460-ban valóságos püs
pök lett. Ekkor irta meg elegiái egy részét. Több elégiájának keletkezési 
idejét a bécsi császári könyvtárba került Corvin-codex leveleinek fölira
taiból tudjuk. (Beöthy Zsolt.)

Országos szerepléséről s egyéb ténykedéséről a történeti részben 
Írunk. Janus Pannonius 1472-ben halt meg; mindössze 38 évet élt. A 
költő sírkövére saját versét vésték, melyet 1463-ban i r t :

Itt nyugszik Janus, ki legelső hozta magával 
A Helikon szüzeit a Duna partjaira;
Ennyit hagyj vésnünk a gyászemlékre, kajánság,
Aljas irigységnek nincs helye síri kövön.

Aránylag rövid élet alatt gazdag tevékenységet fejtett ki. A Teleki 
Sámuel-féle híres utrechti kiadás (1784), két részben egy hosszabb életre 
is elegendő munkásság mellett tanúskodik. Már pedig az óta Ábel Jenő 
kitűnő filológusunknak, kivált olaszországi buvárlatai, újabb gazdag ered
ményre vezettek. Egy újabb panegirikus (René nápolyi király dicsőítése) 
négy elégia, több epigramm és egy híres humanista költővel, Joannes 
Sagundineussal váltott versei, egy hosszabb epithalamium kerültek nap
fényre, egy hosszabb Plutarchos fordításán kívül.

Műfajok szerént irt 4 panegirikust, 1 leiró költeményt, 34 elégiát s 
több mint 400 epigrammot. Ezeken kívül hendeka syllabokat, egy-két 
lyrai költeményt, beszédeket, leveleket, több fordítást Demothenesből, 
Plutarchból s egy részletet Homerosból.
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Bornemissza (Abstemius) Pál erdélyi püspök, született 1499-ik év 
január havának 10-én Pécsett. Meghalt 1579-ben. M unkája: „Statuta 
synodaliae ecclesiae Nitriensis.“ Munkáinak legnagyobb része kéziratban 
maradt meg.

Nagy nevezetességű Írónk volt Istvánffy Miklós, a ki 1535-ben, 
mások szerént 1538-ban Baranyavármegye Kisasszonyfa községében szü
letett. Atyja Istvánffy Pál Baranyavármegye alispánja volt; anyja Gyulay 
Hedvig. Tanulmányait a pécsi iskolában, majd a páduai, bolognai és 
gráczi egyetemeken végezte. A kortársak tanúsága szerént a régi és új 
nyelvekben nagy jártasságra tett szert. Tanulmányainak befejezése után 
hazatért s hadipályára lépett. Egy ideig Zrínyi Miklós, a szigetvári hős 
volt vezetője és mestere. Később, mint Oláh Miklós esztergomi érsek 
titkára magára vonta Miksa király figyelmét, ki őt csakhamar a kanczel- 
láriában alkalmazta. Ekkor már többször részt vett kényesebb diplomacziai 
föladatok megoldásában is. II. Rudolf alatt 1576-ban királyi tanácsos, 
1581-ben al-nádor, vagy nádor-helyettes lett. 1608-ban a rendek hosszas 
sürgetése után, az 1564 óta elárvult nádori szék betöltése végett egybe
hívott nádorválasztó gyűlésen nagy ellenfelét, a protestáns Illésházy Istvánt 
választották meg; ő meg csak fő-ajtónálló lett. A roppant fölindulás és 
tehetetlen düh következté
ben szélhüdés érte. Erre 
visszavonult a közélet te
réről s 1615-ben meghalt. 
Hült tetemét Yarasdon he
lyezték örök nyugalomra. 
Harmincznégy kötetből álló 

történeti munkájának 
czíme: „Nicolai Isthvánfí 
Pannonii historiarum de 

rebus ungaricis libri
xxxiv:“

Istvánffy Miklós korá
nak legnagyobb történet
írója volt; magyar Livius- 
nak nevezték. Borfint foly
tatta s vitte 1606-ig. De 
bármily kiváló és nagy
becsű történeti munka is 
az övé, egy gyengéje mégis 
van. Ott, a hol a magya
rok történetének ama ré
széhez ér, melyben ő maga 
is szerepet játszott: meg
hamisítja az eseményeket. 
Sok esetben fönmaradt je- Istvánfíy Miklós.
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lentcsei racgczáfolják a történetíró adatait. A magyarok történetét tár
gyaló munkája e gyarlósága mellett is a magyar történetírás egyik leg
maradandóbb és legbecsesebb alkotása; annál inkább is, mert hivatalos 
állásánál s összeköttetéseinél fogva a történetírás olyan forrásai is meg
nyíltak előtte, melyek mások előtt zárva maradtak. Ezekből ő bőven merí
tett, úgy hogy történetének első, nagyobb fele több tekintetben megbíz
hatóbb az utolsó könyveknél. A kortársaktól, különösen a szereplő 
egyénektől teljes objektivitást különben se lehet várni; a politikai éles 
pártküzdelmek hatása alatt állanak ők is. Istvánffy  zárja be a humanista 
történetírók sorát hazánkban; kortársa és tanítványa Thuanusnak. Mint 
ez, ő is az anyag kritikai földolgozását és művészi formába öntését tette 
föladatává s ennek tulajdonítható, hogy munkája máig sem évült el.

Telegdi Miklós, Pécs legnagyobb püspökeinek egyike; Biharmegyé- 
ben, Telegdon született 1535-ben. Meghalt 1586. évi április 22-én Nagy
szombatban. 1577-ben nagyprépost, 1579-ben pécsi püspök lett. Korának 
első szónoka. Egyik kiváló munkája: „Az Keresztyensegnek Fondamen- 
tomirol való reovid keonyvechke. Ki az Szent Írásnak keuleomb-keuleomb 
lieleibeol, kérdés es feleles -keppen irattatott es Telegdi Miklós mester

Pécsi Simon szüle
tési helyétől, Pécstől 
nyerte nevét. Az er
délyi szombatosok ala
pítója, Bocskay István 
titkára és Bethlen 
Gábor idejében kan- 
czellár volt. Tudta a 
magyar, latin, német, 

török, görög, héber, arab, oláh nyelvet; mint theologiai iró tűnt föl leginkább.
Sztárai Mihály reformátor, egyházi szónok és iró. Minden valószínű

ség szerént Somogymegyében, Sztárán született, Baranya határszélén, 
Iványi község tőszomszédságában, mely község Perényi valpói uradalmá
hoz tartozott. Tanulmányai végeztével a paduai egyetemet látogatta s 
mint egyházi szónok már ott kitűnt. Baranyában 1544-ben lépett föl elő
ször, mint reformátor és pedig Laskón s rövid idő alatt 120 ev. ref. egy
házat alapított. Tolnamegyében is lelkészkedett s itt a szuperintentensi 
méltóságot viselte. 1560-ban Debreczenbe nyert meghívást, hol még az 
évben meg is halt. Tolnán megírta Athanasius püspök életét versekben 
s ily czím alatt adta ki: „Historia de vita beati Athanasii Alexandriae 
episcopi fidelissimi.“ Irt egy vígjátékot i s : „Az igaz papságról“, melyben 
a kath. papságot ostorozta. Irt e mellett számos éneket a zsoltárokból, 
melyeket a ref. énekes könyvekben ma is használnak.

Baranyai Pál (de Muche), baranyai származású protestáns pap, vagy 
tanító volt Székesfehérvárott másfél évig, mikor 1545-ben meghalt. A 
tékozló fiúról irt bibliai költeményt.

áltál Deák nyelweol Magyar nyelwre fordittatott.“
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Decsi István, ev. ref. lelkész, Decsi Gáspár tolnai pap fia s Decsi 
Czimor János testvéröcscse, született Baranyavármegyében. Munkája: „De 
praedestinatione.“ Van e kívül tiz distichonból álló elegiája. Meghalt 
1031. junius 15-én Nagyváradon.

Pecsevi (Pécsi) Ibrahim, jeles török történetiró, született Pécsett. 
Maga mondja művében: „Tudva legyen, hogy hazám Magyarország, a 
kedves Pécs, mely nekem szülőföldem.“ Született 1574-ben. Atyja török 
hivatalnok volt; nagyatyja és ennek testvérei küzdöttek a végzetes mohácsi 
csatában, mint török liarczosok. Pécsett háza s több rokona volt. 160G-ban 
leégett a háza. Életének legnagyobb részét, mint hivatalnok töltötte el s 
emellett történeti munkáján dolgozott. 1632-ben Székesfehérvár helytar
tója, majd boszniai „defterdár,“ főadófelügyelő le t t ; 1641-ben ugyan e 
minőségben Temesvárra került. Történeti munkája az Ozmanbirodalom 
eseményeit tartalmazza az 1520—1631-iki évekről. Műve, melynek czíme: 
„Tarikhi Peesovi“ csak 1866-ban jelent meg Konstantinápolyban.

Ilarsányi Ferencz, ev. ref. lelkész, született 1630-ban Baranyában. 
Tanulmányait Debreczenben végezte. 1656-ban az utrechti egyetem hall
gatója volt. Visszatérve hazánkba, a rimaszombati egyház lelkésze lett. 
1674-ben a protestánsok üldöztetése megkezdődvén, a pozsonyi rendkívüli 
törvényszék elé kellett állania. E határidőre meg is jelent és a megidé
zettek ügyében bátran szót emelt a törvényszék előtt, hivatkozván a 
békekötésekre s a protestánsok szabad vallásgyakorlását biztosító törvé
nyekre, melyeket úgy a régibb királyok, mint I. Leopold is esküvel 
szentesítettek. Azonban az év április hó 4-én mégis fejének és minden 
javainak elvesztésére Ítélték s miután a térítvények aláírását ő is meg
tagadta, tömlöczbe vetették s Pozsonyban hét hétig kínozták; majd 
onnan Leopold-várba vitték, vasra verték s különbözőképen sanyargatták 
s a katonák félholtra verték. 1675-ben elvitték Nápolyba, hogy gályara
bul eladják. A nehéz bilincsek s az utazás viszontagságai annyira meg
rongálták lábait, hogy Theate városánál tovább nem mehetett, ott tar
tották kilencz hónapig börtönben. Innen Nápolyba vitték s két hónapon 
át gályarab volt. Ruyter Adorján Mihály hollandi tengernagy 1676-ban 
megszabadította. Zürichbe menekült és megírta üldöztetésük történetét. 
Munkái közül nevezetes a „Disputatio theologica,“ melyet 1663-ban irt.

Daróczi György, bölcselet doktora, jezsuita-tanár, született 1699. 
április 28-án Baranyában. Tizenkét éves korában lépett a rendbe. Meg
halt 1756. október 10-én Sopronban. Munkái: „Lusus epigrammatici.“ — 
„Septi-Collis Dacia.“ — „Ortus et progressus collegii.“ — „Pietas unga- 
rica.“ — „Serenissimi principis Eugenii.“ — „Epitome chronlogica.“

Móró István  jezsuita; meggyilkolták a ráczok Pécsett 1704-ben. 
Művéről „Geographia Pannoniae“ azt irta Timon, hogy nagyobb szorga
lommal Írott munkát nem látott.

Pejachevich Jakab jezsuita, a szerzet pécsi házának elüljáró tagja 
volt. Műve: „Veteris et novae geographiae“ czím alatt 1714-ben jelent 
meg Zágrábban.
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Klimó G yörgy  pécsi püspök született 1710-ben Nyitramegyében, 
Lopassó nevű községben; meghalt 1777. május 2-án Pécsett. A tudomá
nyok hő keblű barátja lévén, az iskolaügy emelésére igen sokat áldozott. 
Többek között a megye kebelében számos helyen a serdülő nemzedék 
taníttatása végett iskolákat építtetett, a szegény iskolamesterek és tanulók 
fölsegélésére a püspöki uradalomban volt papir-malom egész jövedelmét 
átengedte; az ifjúságot gazdag ösztöndíjak által serkentette tanulásra. A 
tudományok szeretetét terjesztendő, közhasználatra 10 ezer válogatott 
munkából álló könyvtárat hagyott. 0  volt, ki 1772 körül Engel József 
könyvnyomdászt Pécsre hívta. Nevezetesek főpásztori levelei.

Agyich István, pécsi kanonok, született 1730-ban Rajevo-Szelló 
szávaparti faluban, Szerémmegyében, hol atyja Agyich Illés a végvidéki 
lovasezred második kapitánya volt. Klimó püspök által a pécsmegyei 
papnövendékek közé fölvétetvén, a theologiai iskolafolyamot Zágrábban, 
Pécsett és Nagy-Szombatban végezte. 1776-ban lett pécsi kanonokká. E 
minőségben a papnevelő-intézet igazgatásával és a szentirás magyaráza
tával bízatott meg. 1790-ben halt meg. Munkái 25 alkalmi s egyéb latin 
versekből állanak.

Szalágyi István  kanonok, született 1730. deczember 22-én Mohá
cson ; meghalt 1796. október 27-én Pécsett. Az egyházmegye történetében 
eme nagy érdemekkel tündöklő férfiú református szülőktől származott. A 
theologiát Rómában végezte, honnan mint bölcselet- és hittudor tért 
vissza. Egy ideig tanár volt Pécsett. Van egy kitűnő és igen magasztalt 
m unkája: „De Statu Ecclesiae Pannonicae. Pécs 1777—1784.“ E műve 
még Rómában is föltünést keltett. Másik m unkája: „De columna milliaria 
ad Budam nuper reperta. Pécs, 1780.*

Babai Ferencz jezsuita, született 1742. márczius 12-én Pécsett; 
meghalt 1778. szept. 1-én. 1764-ben lépett a rendbe; a rend eltöröltetése 
után esztergommegyei pap lett. Munkái: „Ungariae Reges“. — „Unga- 
riae Palatini.“' — „ Archiepiscopi Strigonienses.“ — „Epigrammatum mis
cellaneorum.“

Vizer Adám, bölcselet- és hittudor, czímzetes kanonok és kónyi 
plébános, született Pécsett 1743. deczember 28-án; meghalt 1803. február 
7-én ugyancsak Pécsett. Egyetemi tanár korában 1784-ben iskolakönyvet 
adott ki „Hermeneutica sacra Novi Testamenti in tres partes divisa“ czím 
alatt.

Beniczky János Károly (beniczei és micsinyei), hittudor, pécsi 
kanonok, született 1746-ban, ápril 9-én Dunajeczen, Szepesmegyében. 
1774-ben került Pécsre kanonoknak; itt a theologiát és egyháztörténe
tet adta elő. Meghalt Pécsett 1817-ben. M űve: „Oratio ad Christoph. 
Cardinalem ex comitibus a Migazzi.“

Papanek György, olaszi plébános, született 1750. junius 30-án 
Kuklón, Pozsonymegyében; meghalt 1802. április 11-én. Három kiváló 
munka hirdeti irói érdemeit : „De regno Regibusque Slavorum“, —
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„Geographica Descriptio Comitatus Baranyensis“, — „Historia Gentis 
Slavicae." Mind a három mű Pécsett jelent meg.

Delling János, pécsi akadémiai tanár, született 1764-ben München
ben. A pécsi akadémiához a bölcselet tanárává nevezték ki. Miután itt 
két évig Kant philosophiai rendszerét tanitotta, az akkori rektor Novák 
benedekrendü apát bevádolta őt, mint a ki a fiatalságnak istentagadó és 
máteriálisztikus tanokat hirdet. Elmozdították állásától. Pécsről Bécsbe 
ment. Munkája: „Beiträge zu einem baierischen Idioticon.“

Kardos Alajos, Baranyavármegye s Pécs szab. kir. város főispánjának, 
Kardos Kálmánnak, egyik őse. Munkájának czíme: „Memória studii gene
ralis Quinque-Ecclesiae.“

Mitterpacher Lajos pécsi egyházmegyei róm. kath. áldozár, később 
apát és a pearti egyetem leghíresebb tanárainak egyike, számos nagy becsű 
munkával gyarapította irodalmunkat.

Boda József baranyai főszolgabíró, Seneca leveleit és Eckartshausen 
munkáinak egy részét fordította magyarra.

Aigl Pál, pécsi kanonok, született 1775. november 10-én Nyomján, 
Baranyában. Atyja németországi származású kapitány volt a Hohenzollern 
vértesezredben. Aigl Pál is a katonapályára készült és egy ideig Bécsben 
a Therezianumban tanult, de szülőföldje iránti vonzalma visszakénysze- 
rítette Pécsre; itt Szányi Ferencz kanonokban második atyjára talált és 
ennek pártfogása alatt végezte el tanulmányait. 1799. márczius 23-án 
pappá szenteltetvén, előbb lúcsi káplán, később püspöki titk á r; 1804. 
augusztus 24-én himesházi, 1820. év végén szegzárdi plébános és alespe- 
res, majd rudnai czímzetes apát s végre 1833. április 23-án pécsi kanonok 
lett. 1838. julius 1-étől a püspöki lyceum aligazgatója volt és mint ilyen 
halt meg 1839. deczember 17-én. Munkája: „Historia brevis venerabilis 
capituli cathedralis Quinque-Ecclesiensis." A Szepesy-féle biblia körül is 
mint dolgozótárs működött.

Egyed Antal, pécs-egyházmegyei pap és a m. tud. akadémia leve
lező tagja, született 1779-ben, junius 13-án Székesfehérvárott. 1799-ben 
a bölcselet hallgatására jött Pécsre; 1801-ben a pécsi növendékpapok 
közé lépett. 1803-ban pappá szenteltetvén, dunaföldvári, 1804-ben bük- 
kösdi, 1806-ban bátaszéki, 1807-ben závodi káplán volt. 1807-ben rövid 
ideig pécsi püspöki szentszéki jegyző volt, de a városi élethez szokni nem 
tudván, hivataláról lemondott s 1808-ban kalocsai lelkész lett. Dunaföld- 
váron 1862. aug. 27-én rablótámadás következtében homlokán kapott 
vágás következtében meghalt. Munkái: „Oda Sányi Ferenczhez.“ — „Kaj- 
datsi Antal emlékezete.“ — „P. Ovidius Naso bús verseinek negyedik 
könyve.“ Fordítás. — „Alagya Szent Katolnai Cseh László halálára.“ — 
„P. Ovidius Naso keservei.“ Fordítás. — „A jó keresztény." — „Elégiák 
levelekben.“ — „Kis énekes könyv.“ — „Gyászbeszéd.“ — „Egyházi 
hymnusok.“ — „Ovidius pontusi elegiái.“ — „Elegia.“ — „Albius Tibulus 
elegiái.“ — „Egyed Antal elegiái.“ — „Átváltozások.“ Fordítás. — „Duna
földvári vőfélyek köszöntései lakodalmakkor.“
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Schuster János, született Pécsett, 1777-ik év május 4-én. Atyja 
pékmester volt. Dr. Schedel az 1837-iki akadémiai nagy gyűlésen eképen 
emlékezett meg róla: „Elvesztők Schuster Jánost, a pancratiasta férfit, 
egykor egy más literatura emberét, utóbb értve s tisztelve a kor kívá
nalmait, buzgó barátját a miénknek s nemcsak barátját, hanem azon osz
tályban, mely őt övének vallotta, a tudományok egyik legnehezebbikének, 
a cliemiának, magyarul, rendszeresen s tárgyjegyzőleg megszólaltatóját s 
a ki buzgóságának főleg köszönhetjük, hogy egy egész rende polgártár
sainknak, a gyógyszerészek visszaadattak a nyelv- és nemzetiségnek.“

Festetics Pál (tolnai gróf), a magyar udvari kamara alelnöke, a 
szent István-rend középkeresztese, Festetics József tábornagy és szent- 
györgyi Horváth Erzse fia, született 1766-ban. 1777-ben Baranyavármegye 
főispánja volt. Munkája: „Respublica recte ordinata in Hungária.“

Szepesy Ignácz báró, halhatatlan emlékű pécsi püspök, kinek jóté
teményei Pécs közönségét örök hálára kötelezték, született 1780-ban, 
Egerben; meghalt 1838. julius 16-án. Életéről a történeti részben Írunk; 
itt csak azt említjük meg, hogy számos irodalmi emlék maradt utána.

Bartosságh József, nyugalmazott jószágigazgató, született 1782. 
decz. 8-án Aradon. 1805-ben került Baranyába; itt a Czinderyek pellérdi 
uradalmában nyert alkalmaztatást, hol 1812-ig működött. 1813-ban 
Batthyány József grófnak lett meghatalmazottja. 1817-ben özvegy Esz- 
terházyné Castiglione Borbála grófnő dárdai uradalmának kormányzatára 
hivták m eg; innen Apponyi Antalhoz ment Pozsonyba. 1828-ban nyuga
lomba vonult és részint Pozsonyban élt, részint atyjától öröklött kis bir
tokán, Baranyában, Villányon, a hol további napjait nagyrészt a gazda
sági irodalomnak és bortermelésnek szentelte. Utolsó éveit Pesten töltötte, 
hol 1843. szept. 25-én meghalt. Munkái: „Bemerkungen über den Fort
gang der landwirtschaftlichen Cultur der feineren Schafzucht.“ — 
„Beobachtungen bei der Veredlung der Schafe.“ — „Über nationeile Land- 
wirthschaft.“ — „Ungarische Mesto-Regeln.“ — „Gyakorlati javaslatok a 
birkatenyésztés körében.“ — „Beobachtungen und Erfahrungen über den 
Götterbaum. “ E kívül a gazdasági szaklapokban számos közleménye 
jelent meg.

Gerdenics István (jevebicsi), prépost-plébános, született 1786. aug. 
10-én Pécsett. Családi neve Gergich volt és a turopolyai nemesek közül 
származott. Gimnáziumi tanulmányait Pécsett végezte; a bölcseletet Sze
geden. 1810-ben misós pappá szenteltetvén, káplán volt Olaszban, Bog- 
dásán és Szigetvárott. 1821-ben a szont-Agoston egyház plébánosa lett. 
Meghalt 1848. január 9-én Pécseit. Munkái: „Tiszteletoszlop Mária hét 
jelesebb ünnepére szentelve.“ — „Vrata nebeska.“ Imakönyv horvát nyel
ven. — „Govorenja nedilnja zacilu godinu cerkvenu slozsena.“ — „Molit- 
vena knjiga vrata nebeska nazvana iz razlicitik knjigak, u jedno sastav- 
ljena i za duhovnu kőrist illirickoga naroda.“ Egyházi beszédek horvát 
nyelven.
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Balog István, színész, született 1790. decz. 8-án Lúcson, Baranya- 
megyében. Meghalt 1873. jun. 21-én Budapesten. Több színdarabot irt és 
még többet fordított. () irta „Ludas Matyi“-t és a „Mátyás-diák, vagy a 
czinkotai iczcze“ czímü bohózatokat; továbbá a „Politikus csizmadiáit.

Ballay Valói• Ferdinand, szent Benedek-rendü áldozópap, született 
Pécsett 1802-ben. Munkái: „Gyászvevő.“ — „Tabulae memoriales.“ Irt 
számos latin verset.

Girk György, theologiai doktor és pécsi püspök, Girk Márton 
halászmester és Pintér Anna fia, született 1793. április 22-én Baján, hol 
a gimnázium négy osztályát elvégezvén, Katona István kanonok pártfo
gásával Kalocsán járt az V. és VI. osztályba. A bölcsészetet Győrben 
hallgatta. 1809-ben a kalocsai papnevelő intézetbelépett; innen 1811-ben 
a pesti szemináriumba küldték. 1815-ben szentelték pappá. 1852-ben lett 
pécsi püspökké. Itt gyermek-szemináriumot alapított, megyei zsinatokat 
tartott és a szent Vinczéről nevezett szürke nénikéket meghonosította. 
Érdemei elismeréséül a pápa főpapjává, a király 1863-ban valóságos belső 
titkos tanácsosává s a vaskoronarend I. oszt. lovagjává; IX. Pius pápa 
pedig püspök-trónállóvá és római gróffá nevezte ki. Betegeskedése miatt 
utolsó éveiben a budai Ferencz-rendiek kolostorában tartózkodott, hol 
1868. november 24-én meghalt. Munkái: „Egyházi beszéd,“ melyet püs
pöki székfoglalásakor mondott. — „Manuale sacerdotum.“ — „Szent
beszédek.“ — „Sermones latini.“

Festetics Leo (tolnai gróf), a pesti nemzeti színház igazgatója, szü
letett 1800. október 8-án Pécsett. M unkái: „A nemzeti színházról.“ — 
„Nehány szó a művészet és a nemzeti színház érdekében.“ — „Illemtan.“ — 
„A herczeg Eszterházy-esalád vadászatai Ozorán.“

Hermann János, Baranyavármegye főorvosa, báttaszéki, tolnamegyei 
származású. Munkái: „Dissertatio.“ — „Megyei orvosi eljárás.“ — „Halott- 
kémlet szabályai.“ — „A burgonyavész.“

Gundy Mihály, esperes-plébános, született 1805. okt. 12-én Kapos
várott. A pécsi papnevelő-intézetben nyerte papi kiképeztetésót. 1842-ben 
Bakonyán plébánossá lett. Jeles magyar szónok és egyházi énekes volt. 
Munkái: „A jelen állás követelés-e?“ — „A világ átalakítója.“ — „Egy- 
házpolitikai czikkezések.“ A katholikus szentegyháznak összesített hit- és 
erkölcstanát nyolcz kötetnyi egyházi beszédekbe foglalta, védő és czáfoló 
modorban kidolgozta a 40-es években; e műve azonban kéziratban maradt.

Peitler Antal József váczi püspök, pápai főpap és trónálló, római 
gróf, valóságos belső titkos tanácsos, született 1808. márczius 24-én 
Pécsett; meghalt 1885. julius 24-én Váczon. Mint pécs-egyházmegyei pap 
először Szebényben, azután Pécsváradon volt. 1835-ben püspöki titk á r; 
1885-ben pedig pápai főpap, 1859-ben váczi püspök lett. Mint titkár 
kiadta Szepesy Ignácz pécsi püspök beszédeit. Neki is vannak egy
házi művei.

Ranolder János, veszprémi püspök, őfölsége a királyné kanczellárja, 
valóságos belső titkos tanácsos, pápai trónálló, a vaskoronarend nagy-



410 IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.

keresztese, született 1806. május 16-án Pécsett; meghalt 1875-ben. 1845- 
ben lett pécsi kanonok és 1849-ben veszprémi püspök. Egyházi műve
ket irt.

Fáncsy Lajos, a hírneves színész, született 1809. augusztus 25-én 
Pécsett. Atyja, Fáncsy Imre káptalani hivatalnok volt. Középiskolai tanul
mányait Pécsett végezte; az egyetemet Pesten. A Beleznay-kertben 
játszó színtársulattól kapott kedvet a színészetre. Egy vidéki társulathoz 
szerződött s lett jeles színész. 1837-ben a nemzeti színházhoz került s 
haláláig, 1854 ig ott működött. Munkái: „Még van idő.“ Színjáték 3 föl

vonásban. — „Az agg színész és 
leánya.“ — Vígjáték 1 föl vonás
ban. — „Griseldis.“ Drámai költe
mény. — „Nőm és hivatalom.“ 
Vígjáték 3 fölvonásban. — „Sajdár 
és Rurik.“ Regényes dráma.

Halász Mihály, plébános, szü
letett 1809. szept. 22-én Pécsett. 
Ősei már az időben, mikor Pécset 
a török megszállta, ugyan itt lak
tak. 1843-ban Bogdásán volt plé
bános. 1855-ben áthelyezték Néme
tibe, hol 1864-ben az ott csavargó 
Gölöncsér rablóbandája kirabolta. 
1870-ben nyugalomba vonult snagy 
külföldi utakat tett. 1885-ben Pécsett 
halt meg. Munkái: „Vándor emlé
keim.“ — „Svéd-Norvég-missiók.“ 
— „Konstantinápoly.“ — „Drezda.“ 

G yőry János ev. ref. lelkész, 
született Büdösfán, Munkái: „In
duló mars“, mely T. N. Baranya- 
vármegyei fölkelő ns. seregnek 
készíttetett 1809. márczius 27.

Haas Mihály, szathmári püspök, valóságos belső titkos tanácsos, 
született 1810. április 8-án Pécsett; meghalt 1866. márczius 27-én Pesten. 
Theologiai tanulmányait Bécsben végezte, melyek után Ozorán, Pincze- 
helyen. Földváron és Pécsett volt segédlelkész. 1837-ben lyceumi tanár, 
1846-ban pécsi plébános, 1853-ban a budai tankerület főigazgatója, 1858- 
ban szathmári püspök lett. Ő irta meg „Baranya“ és külön „Pécs“ hely
rajzát. Ezenkívül több kisebb irodalmi munkája jelent meg.

Halász Péter, főelemi tanító, Halász István a mohácsi vár kulcsá
rának és Makai Ilonának fia, született 1817. junius 29-én Mohácson. A 
négy osztályú gimnáziumot szülővárosában végezte. Már 1833-ban tanított 
egy osztályt Mohácson Borbély István főtanító mellett. 1834-ben Himes- 
házán volt segédtanító. 1835-ben végezte Pécsett a tanítóképezőt. Volt

Fáncsy Lajos.
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Zirczen, Tihanyban ; végre 1851-ben veszprémi belvárosi iskola-tanító lett. 
M unkája: „Imák és énekek.“

Nendtvich (Cserkuti) Károly, jeles magyar természettudós, született 
Pécsett 1811. deczember 31-én. Atyja pécsi gyógyszerész volt. Tanulmá
nyait Pécsett, Késmárkon és Pesten végezte. 1830-ban orvosi diplomát 
szerzett. Ez alkalommal: „Enumeratio plantarum territorii Quinque-Ecele- 
siensis, praemisso tractatu de natura montium, de sue situ, climate et 
vegetatione illius regionis“ czím alatt igen becses értekezést irt, mely 
nyomtatásban is megjelent. Jelentékeny külföldi tanulmányutakat tett s 
tartott tudományos értekezéseket. 1847-ben Pesten a magyar ipartanodá
nál tanszéket nyert; később a műegyetem tanára lett. 1873-ban a műegye
tem tanári kara rektornak választotta meg. 1881-ben, életének 71-ik évé
ben, nyugalomba vonult. Tanítványai fáklyás menettel, díszlakomával 
ünnepelték. Pécs város közönsége díszpolgárává választotta. Munkái: 
„Az életműtlen műipari vegytan alapismeretei.“ Pest, 1845. — „Magyar- 
ország legjelesebb kőszéntelepei.“ Pest, 1851. — „Grundriss der allgemei
nen technischen Chemie." Pest, 1858. — „A vegytan elemei.“ Pest, 1854. 
— „Amerikai utazásom.“ Pest, 1853. Irt ezeken kívül nagyszámú szak
értekezést.

Hölbling Miksa, orvos, született Pécsett, 1811. október 12-én. Az elemi 
és középiskolát Pécsett és Győrött, orvosi tanulmányait Pesten végezte. 
1835-ben mint gyakorló orvos Pécsett telepedett le; egyidejűleg Szepesy- 
püspök háziorvosa lett, úgy a későbbi püspököknek is. A nagy kolera 
alatt Szentlőrinczen működött, mint járványorvos. 1847-ben Baranyavár- 
megye közönsége tiszti főorvossá választotta. Munkája: „Baranya orvosi 
helyirata.“ Megjelent Pécsett, 1845-ben.

Brüsztle József, pécsi egyházmegyei áldozópap, született 1817. aug. 
6-án Dárdán, hol würtenbergi származású atyja: Brüsztle Jakab, Eszter- 
házy János gróf nevelője volt. Szülei korán elhalván, szegénységben 
hagyták, mire Szepesy püspök vette pártfogásába. Tanulmányait Pécsett 
végezte. 1845-ben szentelték pappá. 1855-ben Bogdásán plébános lett; 
innét Olaszra helyezték át, hol 1896-ban halt meg. M unkája: „Recensio 
universi cleri dioecesis Quinque-Ecclesiensis.“ Négy vaskos kötet; meg
jelent Pécsett.

Garay Alajos plébános, Garay János költőnek tesvéröcscse. Szüle
tett Szegzárdon, 1818. deczember 24-én. 1828-ban Pécsre került, hol a 
gimnáziumot, kivéve a II. osztályt, melybe Kecskeméten a kegyesrendiek
hez járt, végezte; valamint a bölcseletet is Pécsett hallgatta. A VII. 
osztályból a pécsi növendékpapok közé vétetett föl. 1842-ben Nádasdon 
volt segédlelkész, később Mágocson. 1846-ban Baranya-Mocsoládon lett 
plébános és 1850-től Lovászhetényben lelkészkedett, 1860-ban Pestre köl
tözött, hol kizárólag az irodalommal foglalkozott s a szent István és szent 
László társulatoknál titkár és könyvtárnok volt. 1864-ben Szalatnakra 
ment plébánosnak, honnét 1867-ben a pécsi tanitóképezőhöz került helyet
tes tanárnak; 1870-ben Maisra ment adminisztrátornak, innen Duna-
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Szekcsőre plébánosnak, hol 1886. január 18-án meghalt. Munkái: „Május 
4-ike, 1848.“ — „Dalhangok.“ — „Örömhang.“ — „Falusi élet.“ — Népies 
elbeszélések gyűjteménye. — „Betulie hölgye.“ — Hősköltemény. — „Teme
tési gyászénekek.“ — „Szent László.“ — „Berta királyné.“ — Történeti 
regény. — „Garay Alajos összes szépirodalmi művei.“ Tiz kötet. — „Élet
rajzok.w — „Hazafias egyházi szónoklatok.“ — „A pécsi székesegyház 
érdekében.“ — „Zsidó-bevándorlás.“ Irt e kiviil színműveket is, a melyek 
kéziratban maradtak meg. „Makár János, vagy Pécs visszafoglalása“ czimü 
történeti drámája szinre került a pécsi színpadon.

Troli Ferencz, pápai főpap, apát-kanonok, püspöki helynök, a vas
korona- és a szent-sir rend lovagja, született 1818. deczember 22-én 
Hajóson, Pestmegyében. Egy szent Istvánnapi beszéde jelent meg 1866-ban 
Pécsett. Igen szép ódákat és alkalmi költeményeket irt. Klaszikai töké
letességgel bírja a latin nyelvet.

Bahócsay Pál bodonyi esperes-plébános, született 1818. nov. 7-én 
Nagy-Ivárolyban, Szatmármegyében. Híres egyházi szónok. Művei: „Egy
házi beszédek az év minden vasárnapjára.“ Pest, 1857. — „Egyházi beszé
dek az év minden ünnepére.“ Pest, 1868.

Mátyás Flórián, a jelenben is Pécsett élő jeles tudós, a magyar 
tudományos akadémia levelező tagja, született 1818-ban, Erdélyben, Det- 
rehem nevű községben. Tanulmányait Eszéken, Pécsett, Páduában és 
Zárában végezte. 1840-ben Pécsett telepedett le s azóta állandóan itt is 
lakik. 1848-ig ügyvédeskedett. 1859-ben gimnáziumi tanár lett s 1861-ben 
a megyénél, mint első aljegyző nyert alkalmaztatást. Még az évben le
köszönt állásáról s az időtől fogva csupán a tudománynak él. 1857-ben 
jelent meg első, önnálló irodalmi műve, a „Magyar-ária nyelvhasonlatok“ 
czímű rendkívül becses nyelvészeti munka, melylyel a tudós világ nagy 
elismerését vívta ki. A rákövetkező évben beválasztották a magyar tudo
mányos akadémia nyelvészeti osztályába levelező tagul. Vele egy időben 
választották be Jókai Mórt és Szilágyi Sándort. Ugyanaz évben jelent 
meg „Keleti adomák“ czímű könyve, 1868-ban pedig „Hildegund“-ja. 
1881-ben „Magyar nyelvtörténeti szótár“ czím alatt füzetes vállalatot indí
tott; nem lévén azonban a mű kiadására megfelelő anyagi ereje, csak 3 
füzet jelent meg e munkából. Mátyás a nyelvészet mellett különös ked
vet és hajlamot érzett a történelem iránt is. Kutatásainak és szorgalmas 
munkássságának meg volt az eredménye; történeti értekezéseivel magára 
vonta a tudósok figyelmét s mint jeles történészt kezdték megismerni. 
Akadémiai értekezletei közül fölemlítjük „Gizella királyné védelme“ 
s „III. Béla névtelen jegyzője“ czímű munkáit. 1882-ben jelent meg 
Pécsett nagyszabású, 4 kötetes történeti műve, a „Historiae Hungarici 
fontes domestici,“ melylyel a külföld előtt is föltiinést keltett. A nagy és 
jeles történeti munkát a világhírű lipcsei Brockhaus-könyvkereskedő ezég 
vette bizományba. E művének megjelenése után 1883-ban a magyar tudo
mányos akadémia történelmi osztályába vették föl. 1892-ben és 93-ban 
egymást érték kiadott könyvei. A „Földi élet és állítat csudái a termé-
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szét világában“ s a „Személy kettőzések és látomások története“ czímű 
könyvei 1892-ben; — „Eledel és pénz csak mellékes járulékok és idézések 
Isten szine elé“ s az „Elet a halál után“ czím alatt megjelent könyve 
1893-ban került könyvpiaczra.

Kovács Zsigmond, pécsi ügyvéd, hosszabb időn át foglalkozott az 
irodalommal. Munkái: „Az ideiglenes bűnvádi eljárásról.“ Pécs, 1883. — 
„Tudni illők minden magyar hazafinak.“ Pécs 1884. — „Árpád honfog
lalása és az ezer év.“ Pécs, 1885.

Bozó Manó (dinnyeberki,) 1848/49-iki honvéd-alezredes, született 
1818-ban Bellyén, hol atyja uradalmi számtiszt volt. Eszéken, Baján és 
Pécsett járt iskolába; 16 éves korában beállt katonának. „Pétervárad 
1848-ban“ czím alatt irta meg visszaemlékezéseit 1889-ben.

Vizkelety Imre, pécsi nyugalmazott pénzügyi tanácsos, született 
Temesmegyében, Uj-Aradon, 1819. január 21-én. Iskoláit Aradon, Temes
váron, Nagyváradon és Pesten végezte. 1843-ban a kincstárnál nyert 
alkalmaztatást s az állam szolgálatában állt 1884-ig. 1867-ben került 
Pécsre s 1895-ben itt is halt meg. Különös előszeretettel viseltetett a 
festészet iránt; számos olajfestmény őrzi emlékét. Irodalmi munkái: 
„Kézikönyv a m. kir. pénzügyőrség számára.“ Pécs, 1868. — „A sörfőzés, 
annak műtana és ellenőrzése.“ Pécs, 1869. — „A magyar szent korona 
története.“ — „Pompeji.“ — „Czilleyek története.“ Kézirat.

Bánfíáy Simon, kir. tanácsos és kir. közjegyző, született Szebényben 
1819. aug. 25-én, földművelő szülőktől. Családi neve Baumholczer, melyet 
1846-ban magyarosított meg. Tanulmányait Pécsett végezte. Az 1843-44-iki 
országgyűlésen Majláth György jurátusa volt és e mellett az ügyvédi 
vizsgát is letette. 1848-ban a közlekedési minisztériumban a számvevő
ségi osztály főnökévé nevezték ki. A szabadságharcz után Pesten az iro
dalomnak élt. 1855-ben Pécsre jött s itt ügyvédi irodát nyitott. 1861-ben 
a pécsváradi kerület képviselőjévé választották. Később Baranyavármegye 
tiszti főügyésze lett s e minőségben meg is maradt 1875-ig; ekkor kir. 
közjegyzőnek neveztetett ki Pécsre. Irodalmi működését 1835-ben kezdte 
meg a „Regélődben, melynek pécsi levelezője volt. 1850. szept. 5-től a 
„Pesti Napló“-t szerkesztette. A „Pécsi Lapok“-at 1860. július 5-én alapí
totta és szerkesztette 1862. junius 29-ig. A mikor 1867. márczius 31-én 
újra megindult e lap, mint tulajdonos és fölügyelő szerkesztő működött 
a lapnál 1871. deczember 14-ig. — Mint megyei tiszti főügyész magyar 
büntető törvénykönyvi tervezetet irt s ezt Horváth Boldizsár miniszternek 
s németre fordítva Holzendorfnak is megküldötte, kik nagy elismeréssel 
nyilatkoztak a műről.

Pollók János, hittudor és apátkanonok, született 1824. febr. 26-án 
Duna-Földváron; meghalt 1885. február 12-én Pécsett. Kiváló iró és 
egyházi tudós. Munkái: „Historia revelationis biblicae.“ Két kötet. — 
„Renán és az apostolok.“ Egy időben a „Religio“ ez. kath. egyházi és 
irodalmi folyóiratot is szerkesztette.
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Bokor Ferencz, állami főreáliskolai tanár, született 1824. szept. 
3-án Tatán, Komárommegyében. Mint VI. oszt. gimnazista a piaristák 
rendjébe lépett. 1848-ban nemzetőr lett s a júniusban bezárt iskolaév 
végén kilépett a rendből. A világosi fegyverletétel után haza ment s 
atyja asztalos műhelyében lappangott. 1857-ben Szentesre ment tanítónak. 
1862-ben Pécsre került a katb. gimnáziumhoz, 1871-ben az állami főreál
iskolához. Munkája: „Hármas tankönyv.“ Megjelent Pécsett, 1870.

Ács Zsigmond, ev. ref. lelkész, született 1824. április 24-én Laskón, 
hol atyja Ács László ev. ref. lelkész volt. Mint segédlelkész működött 
Daróczon; később tanár lett Kecskeméten, majd Nagy-Kőrösön. 1855-ben 
megválasztották Foktőre, Pestmegyében lelkésznek. Itt töltött 19 évet. 
Nyelvismerete 14 élő és holt nyelvre terjedvén, a külföldi remekírókat 
fordította. Végre 1874-ben szülőfalujának egyháza, Laskó hívta meg, hol 
ma is mint lelkész működik. Munkái: „A velenczei kalmár.“ Fordítás 
angolból. — „Paul Jones.“ Dumas drámája, francziából. Fordítás: „Pál 
és Virginia.“ Fordítás francziából. — „Sok zaj semmiért.“ Ford. angolból. 
A fővárosi szépirodalmi lapokban igen sok dolgozata jelent meg.

Alagits Antal, bölcselettudor, pécsi egyházmegyei áldozópap, szüle
tett 1824. április 3-án Baján. Iskoláit szülővárosában és Pécsett végezte. 
1851-től pécsi főgimnáziumi tan ár; 1859-ben sásdi plébános lett. Meghalt 
1872. julius 30-án. Művei: „Gyakorlati adatok a remekírók mellett.“ — 
„Horácz levelei.“ — „A tudományosság elemei.“

Koszits Szilárd, ügyvéd, született Főherczeg-Lakon, 1827. május 
5-én. Tanulmányait Pécsett és Pesten végezte. Baranyavármegye köztör
vényhatóságánál kezdte meg hivatalos pályáját. Tolnamegyét is szolgálta. 
Utóbb Baranyában főbíró lett. A mint az alkotmányos világ bekövetkezett, 
ügyvédi irodát nyitott Mohácson s a 70-es évek elején Pécsre telepedett 
le s az óta mint ügyvéd s mint a megyei közélet egyik legbuzgóbb mun
kása szerepel. Munkája: „Csendes órák.“ Megjelent Pécsett, 1896-ban. 
Az összes pécsi lapoknak írogatott szépirodalmi közleményeket.

Dulánszky Nándor, pécsi püspök, született 1829. október 19-én 
Esztergomban. Középiskolai tanulmányait a budai főgimnáziumban végezte 
s aztán az esztergomi papnevelő-intézetbe lépett. A bölcsészeti tanfolya
mot Pozsonyban és Nagy-Szombatban hallgatta. Volt a bécsi Pazmaneum- 
ban is. 1862-ben a pesti egyetem hittani karában rendes tanár le tt ; tiz 
évi működése alatt 3-szor viselte a hittani kar dékánságát. 1872-ben 
Rónay Jáczint oszt. tanácsos helyét foglalta el a vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztériumban. 1873-ban esztergomi kanonokká, 1875-ben székes- 
fehérvári s 1877. junius 1-én pécsi püspökké neveztetett ki. A pécsi szé
kesegyház restaurálásának nagy műve az ő érdeme. Megkapta a Ferencz 
József-rend nagy keresztjét s az I. oszt. vaskorona-rendet. Számos czikket 
irt a Religióba, melynek 1868-tól 69-ig segédszerkesztője volt. Irt latin 
nyelven Dogmaticát, ágazatos hittant.

Szauter Antal, görcsönyi plébános, született 1829. november 24-én 
Pakson. Tizennégy évig szolgálta Pécs iskolaügyét. M unkái: „Egyházi
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énekek a kath. hívek használatára.“ Pécs, 1862. — „Első hármas tan
könyv.“ Pécs, 1871. — „Második hármas tankönyv.“ Pécs, 1871. — 
„A szervezendő országos kath. autonómiai congressus egyik főteendője.“ 
Pécs, 1873. Három évfolyamon át Warga Ferenczczel együtt szerkesztette 
a „Népnevelők kalauza“ ez. folyóiratot.

Dietrich ígnácz, philisophiai és jogi doktor, ügyvéd és volt ország
gyűlési képviselő, 1830 körül született Pécsett. Egyike volt az elsőknek, 
a kik Magyarországon az ügyvédi diploma mellé doktori diplomát szerez
tek. Mint nagyon fiatal ember nyitott irodát Pécsett s csakhamar olyan 
tekintélyes ügyvéddé lett, hogy az összes környékbeli nagy uradalmak 
őt választották ügyészükké. Mint ügyvéd oly vagyonra tett szert, hogy 
mesés hírek keringtek róla. 1867-ben a pécsváradi kerületben képvise
lővé választották. Az országgyűlésen tudományos és éles politikai beszé
deivel nagy föltünést keltett és szó volt róla, hogy az igazságügyi tárczával 
megkínálják. Ez alatt folytonosan irt nemcsak hazai, hanem külföldi 
lapokba i s ; kiadott szakmunkái gyorsan keltek el. Egyszerre az irigyelt 
ember sorsa megváltozott s elhagyta a szerencse Dietrichet. A képviselő
házból kimaradt, ügyvédi irodáját elhanyagolta s rohamosan szállt alá. 
Ivott és dőzsölt. Értelme elhomályosult, vagyona elpusztult s mint kol
dus járt Pécs utczáin. Betegen került a városi szegényházba, hol 1892. 
április 15-én meghalt. Munkái: „Vitás kérdések a végrendeletről.“ Pécs, 
1864. — „Magyar igazságügyi törvényhozás.“ — „Általános magánjogi 
törvénykönyvnek tervezete Magyarország számára.“ Budapest, 1871. — 
„Illik-e a katholikus papnak bankárkodni ?“ — „Politikai pártok Magyar- 
országon.“ 1874. — „Miképpen kell megalkotni a magyar büntető tör
vénykönyvet.“ 1876. — „Boszniai jogvélemény.“ 1879. — Szerkesztette a 
„Negyvennyolczas Balpárt“ ez. pol. napilapot 1869-ben Pécsett, melyből 
azonban csak a márczius 13-iki első szám jelent meg.

Mendlik Ágoston, pécsi apát-plébános, született 1831. márczius 
13-án Pécsett. Neveléstanügyi iró. Számos nevelésügyi czikket irt s e 
kívül a következő munkái jelentek meg: „A katekizmus magyarázata“ 
1855. — „IX. Pius római pápa és a magyar főpapok s egyháznagyok 
életrajz-gyűjteménye.“ Pécs, 1864. — „Szent ístvánnapi egyházi beszéd.“ 
Pécs, 1867. — A „Falusi predikácziók“-at szerkesztette 1864-től 1876-ig. — 
„Alkalmi beszédek az év különböző ünnepélyeire.“ Megjelent Pécsett, 
1877-ben.

Szeredy József, kanonok, hit- és jogtudományi iró, született Szeg- 
zárdon, Tolnamegyében, 1831. márczius 3-án. A gimnáziumot Kalocsán, 
a jogi tanfolyamot Pozsonyban és Nagyváradon, a theologiát Pécsett 
végezte. 1854-ben áldozárrá szenteltetett. 1855-ben a budapesti magy. kir. 
egyetemen a szépművészetek és bölcsészet tudorává avattatott. 1856»—65-ig 
a pécsi főgimnáziumnál a mennyiségtant és természettant tanította. Az 
1865-ik évben újőlag megnyitott pécsi jogakadémiához tanárrá nevez
tetvén ki, a statisztikát és az egyházjogot, később pedig a római 
jogot adta elő. 1874-ben a pécsi püspöki szentszék ülnöke, 1881-ben pápai
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t. kamarás és a pécsi jogakadémia igazgatója lett. 1888-ban pécsi szé
kesegyházi kanonokká, 1891-ben pedig a boldogságos Szűz Máriáról 
czímzett almádi apáttá neveztetett ki. Munkája: „Egyházjog, különös 
tekintettel a magyar szent korona területének egyházi viszonyaira, vala
mint a keleti protestáns egyházakra“, melyet a budapesti egyetem liittani 
kara a Horváth-féle jutalommal koszoruzott. E mű, mely hazai egyház
jogi irodalmunk terén a legterjedelmesebb, 1874-ben első, 1879 -ben máso
dik, 1883-ban pedig harmadik javított és tetemesen bővített (2 kötet) 
kiadásban jelent meg.

Rézbányay János, árvaházi igazgató, született 1831-ben Pakson, 
Tolnamegyében. A gimnáziumot részint Kalocsán, részint Pécsett végezte. 
Az irodalom iránti buzgalma abban nyilvánult ifjú korában, hogy az 
ötvenes évek elején néhány lelkes növendék paptársával irodalmi kört 
alakítottak a pécsi szemináriumban s a szépirodalmon kívül buzgón gya
korolták magukat a tudományos irodalom minden ágaiban. 1854. január 
havában pappá szenteltetvén, Tót-Kesziben, Ráczpetrén s a Pécs-belvárosi 
plébániában működött mint segédlelkész. 1857-ben papnöveldéi lelkiigaz
gatóvá, 18G4-ben vókányi plébánossá neveztetett ki, lionnét ismét vissza
került Pécsre, 1872-ben mint árva-intézeti igazgató s e minőségben 
egy évig mint tanár működött a tanítóképző intézetnél, 1878-tól pedig a 
jogakadémiánál. E közben szentszéki bíróvá — ülnökké — s pápai t. 
kamarássá lett. Az ötvenes évek végétől kezdve különféle tudományos 
folyóiratokba dolgozott s az „Idők Tanújáénak, „Magyar Allam“-nak 
kezdettől rendes munkatársa volt. Egy füzetben megjelentek böjti beszé
dei. „Europa művelődési történelme“ két kötetben (1878—1881. Pécs). 
Kiegészítésül kiadta „Az ó-kori népek művelődési történetét“ egy kötet
ben (188G. Pest). Egy éven túl szerkesztője volt a „Pécsi Közlönyének.

Gutnrnn Joakim  pécsi okleveles tanító és hírlapíró, született Morva
országban, Kromauban, 1831. január 27-én. Pécsre jött 1853-ban s az 
izraelita elemi iskolában, később a reáliskolában tanított. 1870-ben, mikor 
a „Fünfkirchner Zeitung“ megindult, elhagyta tanítói állását és átvette a 
lap szerkesztését. 188G. február 21-én meghalt. Rendes hírlapírói mun
kásságán kívül becses pedagógiai czikkekkel gazdagította a tanügyi szak
lapok tartalmát.

Baksay Sándor, ev. ref. lelkész, született 1832. julius 28-án Baranya- 
vármegyében, Nagy-Peterden, hol atyja Baksay László tanító volt. A 
szülőknek hagyományos ezélzata volt gyermeküket is a református egyház 
szolgálatára előkészíteni. A szülői akarat, benső hivatottság szerencsés 
támogatást nyertek abban a képzésben és gyakorlatban, melyet az iskolai 
pályán kapott. A gimnáziumot Csurgón, a theologiai tanfolyamot 1854-ben 
Kecskeméten végezte, ugyan itt egy évig mint segédtanár, a bölcsészet 
történetét tanította. Megjegyzendő, hogy közbeesőleg, a szabadságharcz 
után egy évig Nagy-Tótfaluban, mint falusi tanító működött. Kecske
métről a halasi gimnáziumhoz ment tanárnak. 18G2-ben a Csanádi, majd 
186G-ban a kunszentmiklósi egyház hívta meg lelkészévé. 1878-ban a
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solti ref. egyházmegye főesperesévé lett. 1872-ben a Kisfaludy-társaság, 
1884-ben a magyar tudományos akadémia választotta tagjává. Halasi tanár 
korában fordította magyarra Lucanus Pharasaliáját, melyet az akadémia 
132 aranynyal jutalmazott. Elbeszéléseit: „Gyalogösvény“ (két kötet) és 
„Szederindák“ (egy kötet), a kritika kiváló kedvezéssel méltányolta s 
irodalmi esemény-számba vette. Számos elbeszélései és tárcza-közleményei 
a „Vasárnapi Ujság“-ban és a „Budapesti Hirlap“-ban jelentek meg. Az 
Iliász magyarra fordításával is tett kísérletet. Az elsőt, mely inkább 
merénylet-számba ment, mikor Héra kendőzését, az eredetinek hagyomá
nyos alakjától eltérve, magyar alexandrinusokban mutatta b e : tetszetős 
meglepetéssel fogadta a Kisfaludy-társaság, nemkülönben az akadémia, 
hol székét a „Hajók katalogusá“- 
val foglalta el, melyet alexandri
nusokba foglalni eleve maga is 
bizarrnak s szinte lehetetlennek 
tartott s melynek sikerültét és 
ezzel együtt az alexandrinus 
jogosultságát maguk a klasszi
kus formák hívei, Hunfalvy Pál 
és Zichy Antal, első helyen fejez
ték ki. Az óta több részletet 
bocsátott ki, melyek a „Buda
pesti Szemlé“-ben, „Budapesti 
Hírlap“ -bán s a „Vasárnapi 
Ujság“-ban jelentek meg. Egy
házi beszédei közül legnevezete
sebb a „Rudolf királyfi emlé
kezete.“ — Az „Osztrák-Magyar 
Monarchia Írásban és képben“ 
czímű nagyszabású műben ő irta 
meg Kis-Kunságot s ő ismer- Baksay Sándor,
tette Baranyát is.

Laublinimer Ferencz, hittudor és apátkanonok, született Pécsett, 
1833. május 6-án. Sokáig volt a budapesti egyetemen az egyháztörténet 
tanára. A Garay-féle egyházgyüjtemény egy alkalmi beszédét közölte.

Fábián Mihály, ev. ref. lelkész, született Nagy-Borényben, Somogy- 
megyében, 1834. augusztus 11-én. Gimnáziumi tanulmányait Győrben és 
Kecskeméten végezte. 1856. tavaszán rektor lett Kopácson, hol három 
évet töltött. 1849-ben a papi vizsgát letevén, Pesten lett tanító-káplán. 
Miután itt egy évet töltött, Laskóra került káplánnak, honnét 1861. május 
havában Somogyvármegyébe, Őszödre ment, majd 1872-ben visszajött 
Baranyába s Harkányban lett lelkész, hol jelenleg is működik. Munkái : 
„Halotti búcsúztatók.“ Eszék, 1855. — „A szentföld.“ Pest, 1860. — „Kis 
természetrajz.“ Pest, 1864. —• „Gusztáv Adolf svédkirály.“ Pécs, 1874. — 
„Az Isten országa.“ Pécs, 1875. — E kívül számos egyházi és nevelés- 
tani czikke jelent meg a lapokban. 27
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Petrovics Ferencz, prépost, kir. tanácsos, nagyváradi kanonok, szü
letett Siklóson, 183G. február 8-án. A gyakorlati lelkészkedés terén töl
tött rövid időt leszámítva, életének legnagyobb részét a tanári pályán 
töltötte. Pécsett 1862-től 1873-ig, Budapesten 1873-tól 1883-ig volt gim
náziumi tan á r; mint ilyen neveztetett ki a nagyváradi tankerület főigaz
gatójává. Néhány röpiraton s Tacitus hat évkönyvének mintaszerű kia
dásán kívül számos hírlapi czikket irt.

Bodó István, pécsi ügyvéd, irt számos jogi értekezést és szerkesz
tette a „Pécs“ czímű politikai és vegyes tartalmú lapot keletkezésétől, 1882. 
november 15-től 1885. jan. 9-ig. M unkája: „Oda honoribus comitis Gustavi 
Mailath in memoriam temporis cum primitias suas celebraret.“ Pécs, 1887.

Tlpold Özséb, cziszterczita rendű tanár, született Pápán 1838. októ
ber 29-én; meghalt 1892. április 3-án Herczegfalván. A 70-es években 
a pécsi gimnázium kedvelt tanára volt. M unkái: „Világtörténelmi helyek 
zsebszótára, különös tekintettel hazánkra.“ Pécs, 1870. — „Weiter világ- 
történelme.“ — „Történelmi naptár.“ — „Műveltségi történelem.“ Ez 
utóbbi kézirat a zirczi apátság könyvtárában.

Haragó József\ szebényi plébános, született Szigetváron, 1838. január 
G-án. M unkái: „A kath. iskolakérdés, tekintettel korunk- s hazánkra.“ — 
„Az egyház és tanoda.“

Berlcy József, zalátai ev. ref. lelkész egy kötetre menő lyrai költe
ményeit adta ki, melynek legnagyobb része népdal.

Ilerczenberger József pécsi táneztanító. Munkái: „Az illem, társal
gás és táncz főbb szabályai.“ Pécs, 1874. — „Táncz-szalon.“ Budapest, 1890.

Gebauer Izor (József), cziszterczita áldozó pap, született Pécsett, 
1839. január 29-én. Itt is végezte a gimnázium hat osztályát. 1855-ben 
lépett a rendbe. A VII. és VIII. osztályt Egerben végezte. A hittudomá
nyokban Budapesten és Bécsben nyert kiképeztetést. Tanári működését 
1861-ben Székesfehérváron kezdte meg, hol 18 évet töltött. 1879-ben 
Bajára, 1884-ben Pécsre került igazgatónak. 1893 óta lelkész Herczeg
falván. Munkái: „Német nyelvtan.“ Pest, 1868. — „Német olvasókönyv.“ 
Pest, 1868. — „Volapük.“ Pécs, 1887. — „Világnyelv.“ Pécs, 1888. — 
„Natamilags tel in Niegän.“ Pécs, 1888. — „Div belema Tátra.“ Pécs, 
1891. — Gebauer volapük-munkái nagy föltiinést keltettek nemcsak 
Európa, hanem Ázsia és Amerika világnyelv-egyleteiben is.

Waldvogel Károly, bölcselettudor és szajki plébános, született 
Somogybán, Németújfaluban, 1840. október 20-án. 1871-től 77-ig a pécsi 
tanítóképező intézet igazgatója volt és mint ilyen élénk részt vett a tan
ügyi irodalomban. M unkája: „Egy bölcsészeti trilógia két tagjáról.“ 
Budapest, 1876.

Német Béla, pécsi ügyvéd, született Gödre-Szent-Mártonban, 1840. 
szeptember 25-én. M unkája: „Az orgonajáték gyakorlati kézikönyve.“

Schell Antal, egerághi esperes-plébános, született Pécsett, 1840. évi 
november 6-án. Munkái: „Az uzsora és a kamatkérdés.“ Pécs, 1870. — 
„Egyházi beszéd a püspöki székesegyház fölszentelésének évfordulóján.“
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Pécs, 1880. — „Egyházi beszéd szent István napjára.“ Pécs, 1882. — 
„A keresztény-szeretet művei.“ Francziából. Pécs, 1866.

Mutschenbaclier Viktor, jogtudor, pécsi jogakadémiai tanár, született 
Pesten, 1841-ben. Atyja, ki a pesti egyetemen a franczia nyelv tanára 
volt, külön fiu-nevelő intézetet tartott fönt; itt nyerte az elemi és 
gimnáziális oktatást. E mellett a zeneművészetben is kiképezte magát. 
Fölvétetvén a pest-budai zenedébe, 6 évi oktatás után oklevelet nyert. 
A gimnázium sikeres bevégzése után a jogi pályára lépett, noha a művészi 
pálya is nyitva állt előtte. A jogot a pesti egyetemen hallgatta s 1867-ben 
tudori oklevelet nyert s az ügyvédi vizsgát is letette. 1869-ben a pécsi 
jogakadémiához neveztetett ki rendkívüli, 1870-ben magán- és 1872-ben 
rendes tanárrá. Munkái: „A magyar polgári törvénykezési jog.“ Pécs, 
1871. — „A magyar váltó-jog.“ Pécs, 1877. — „A magyar váltóeljárás.“ 
Pécs, 1877. — „A kereskedelem története rövid előadásban.“ Pécs, 1881. — 
„A kereskedelmi jogtudomány elemei.“ Pécs, 1884. — „A szerzői jog 
rendszeresen előadva.“ Pécs, 1890. — „A magyar váltójog gyakorlatilag, 
elméletileg és történelmileg.“ Pécs, 1895.

Fuchs Ádám, igazgató-tanító, született Mőcsényen, Tolnamegyében, 
1841. október 11-én. A pécsi tanítóképező intézetben nyert képesítést. 
Tanított N.-Üröghön, Baranya-Sellyén, Pécsett és Pécs-Bányatelepen. 
1893-ban vonult nyugalomba. A tanítási ügy terén kiváló érdemei van
nak ; nagy tehetségű és buzgó pedagógus. Tanügyi czikkei a szaklapok
ban s a helyi hírlapokban jelentek meg. Munkái: „Az erkölcs ápolása.“ — 
„A becsületérzés a népnevelés szolgálatában.“ — „A tanítók bünlajstroma.“ 
— „A házinevelésről.“

Verbőczy István, cziszterczita áldozó-pap, született Veszprémben, 
1841. deczember 15-én. 1866-tól 1888-ig a pécsi főgimnáziumban tanított. 
Munkái: „Szónoklattan.“ Pécs, 1870. — „Költészettan.“ Pécs, 1878. — 
„Egyházi beszéd a szigetvári Zrinyi-ünnepélyre.“ Pécs, 1880.

Heller József, orvostudor, harkányi fürdőorvos, született Siklóson, 
1841. január 29-én. A gimnázium alsó osztályait Pécsett, a fölsőket Eszé
ken végezte. Orvosi tanulmányait Bécsben kezdte s Pesten fejezte be. 
1870-ben avatták orvostudorrá. Munkája: „A harkányi gyógyfürdő és kénes 
hévvize.“ Pécs, 1884.

Dárdai Sándor, jogtudor, született Baranya-Baánban, 1842. márezius 
18-án. Középiskoláit Mohácson, Pécsett, Kalocsán és Eszéken végezte. 
Ä bécsi egyetemen jogot hallgatott és 1865-ben Gráczban jogtudorrá avatták. 
Azóta állandóan Budapesten tartózkodik s a szakirodalom nagynevű mun
kása. Munkái: „Jogtudomány és törvényhozás.“ — „Mely börtönrendszer 
honosíttassák meg hazánkban ?“ — „Kézikönyv a bírósági végrehajtók 
számára.“ — „Irománypéldák.“ — „A sajtóügyi törvényhozás kérdése.“ — 
„Kézikönyv a kir. közjegyzők számára.“ — Bírálatok a magyar büntető 
törvénykönyv tervezetéről.“ — „Magyar magánjog.“ — „Fölső bíróságok 
gyakorlata.“

27*
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Kohut Sándor, volt pécsi rabbi, született Félegyházán, 1842. junius 
11-én; meghalt New-Yorkban, 1894. május 25-én. A gimnáziumot Kecske
méten és Pesten; theologiai tanulmányait a boroszlói rabbiképző intézet
ben, bölcsészeti és nyelvészeti tanulmányait az ottani egyetemen végezte. 
1867-ben Székesfehérvárott, 1875-ben Pécsett lett rabbi. Innen Nagyvá
radra került és 1885-ben Amerikába ment. Legjelesebb munkája az Aruch 
kompletum, melyet Pécsett irt s Bécsben adott ki. Ez a ritka szorgalom
ról tanúskodó és kivált anyaggyűjteményénél fogva érdekes munka, Nátán 
b. Jechiel Aruch czímü talmud-szótárnak bővített magyarázó szótára. 
Kilencz kötet. Kovács Zsigmond pécsi püspök 1000 írttal járult a mű 
kiadásához.

Edvi Illés Károly, jogtudor, jog- és váltó-ügyvéd, nyug. kir. ügyész, 
született Sziliben, Somogymegyében, 1842. junius 26-án. 1872-től 83-ig, 
mint kir. ügyész Aradon, Budapesten és Pécsett működött. 1883-ban látó
képességének elvesztése miatt nyugalomba helyezték. E súlyos csapás 
nem akadályozta őt meg ügyvédi és irói működésében s így még ugyanaz 
évben a pécsi ügyvédi kamara tagja lett s 1885-ig Pécsett munkálkodott. 
Innen Aradra, később Budapestre költözött. Munkái: „A bűntettekről, 
vétségekről és kihágásokról szóló magyar büntető törvénykönyvnek magya
rázata.“ Budapest, Pécs és Arad 1882—92. Négy kötet. — „Czifra Juczi.“ 
Eredeti népszínmű, mely 1885-ben Pécsett s 1888-ban a budai színkörben 
nagy tetszéssel adatott.

Klingenberg Jakab, pécsi igazgató-tanító, született Veszprémmegyé- 
ben, Ács-Teszéren, 1842. julius 11-én. Munkái: „Magyar nyelv és irály
tan.“ — „Gyakorlati német nyelvtan.“ — „Deutsches Sprachbuch.“

Schneider István, a pécsi községi iskolák fölügyelő-igazgatója, szü
letett Bonyhádon, 1842. aug. 7-én. Önálló műve ugyan nem jelent meg, 
de annál többet irt a szaklapokba. Szerkesztője a „Néptanodá“-nak s 
e kívül a vegyes tartalmú lapok számára is dolgozik.

Bolgár Kálmán, állami anyakönyvi fölügyelő, született Marmaros- 
Szigeten, 1843. április 10-én. Iskoláit M.-Szigeten, Kassán, Budapesten és 
Egerben végezte. Kezdetben pénzügyi hivatalnok, később ügyvéd lett s 
mint kitűnő kriminálista volt ismeretes. A polgári házasság és állami 
anyakönyvvezetésről alkotott törvény életbelépésekor kineveztetett anya
könyvi fölügyelővé. Főmunkatársa volt a Bánóczy Ferencz által szerkesz
tett „Felvidékinek. A 70-es évek elején több fővárosi lapba dolgozott. 
1870—71-ben a „Pécsi Lapok“-nak volt főmunkatársa s 1881-ben a már 
megszűnt „Pécsi Lapok“ czíme alatt új lapot alapított, melyet 1882. már- 
czius 31-ig szerkesztett. Költeményei, tárczaközleményei s vezérczikkei 
szétszórtan jelentek meg a helyi lapokban. A mellett, hogy az irodalom
nak állandóan szorgalmas munkása volt, a társadalmi élet s a közügyek 
terén is jelentékeny s elismerésre méltó tevékenységet fejtett ki. Mun
k á ja : „Egy kép a forradalomból.“ Regény, megjelent Pécsett, 1871-ben.

Inczédy Dénes (Ágoston) cziszterczita áldozópap, tanár, a pécsi 
főgimnáziám igazgatója, született Egerben, 1843. augusztus 27-én. 1859-ben
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lépett a rendbe. 1865-től 89-ig a pécsi főgimnáziumban tanított; 1889-ben 
lett igazgatóvá s a ház főnökévé. Munkája: „A csillagászat elemei.“ Pécs, 1888.

Halász István, m. kir. segédtanfölügyelő Baranyában, született Tol
nán, 1843. augusztus 10-én. Tanítói oklevelét Pécsett nyerte. Tanított 
Bátán és Tolnán. 1884-ben tanfölügyelőségi tollnokká, 1884-ben segéd- 
tanfölügyelővé neveztetett ki. Meghalt 1892. február 13-án Pécsett. Mun
kája: „Baranyamegye tanügyi állapota.“ Pécs, 1878.

Liebbald Béni, szabolcs-bányatelepi tanító, született Dombóváron, 
1844-ben. Már fiatal korában kezdett az irodalom terén működni, már 
1866-ban jelentek meg apróbb közleményei. 1875 óta a „Gazdasági Nép
lap“ szerkesztője. Munkái: „Népszerű földrajz.“ — „Népszerű gazdászat- 
tan.“ — „A gazda kalauza.“ — „Gyümölcsészeti egyveleg.“

Hetesy Viktor, ev. ref. lelkész, született Kun-Halason, 1844. decz. 
13-án. Iskoláit Nagy-Kőrösön, Kecskeméten és Pesten végezte. Segéd
lelkész volt Dráva-Szabolcson, Kis-Harsányban s adminisztrátor Drává
tokon. Innen elment több helyre s végre 1871-ben rendes lelkész lett 
Drávafokon, hol 17 évet töltött. 1880-ban a csúzái ref. egyház választotta 
meg. Nemsokára innen is elment. Munkái: „A drávafoki egyház évkönyve.“ 
1877. — „Kalauz.“ 1883. — „Egyházi beszédek.“ Pécs, 1884—87. — „Az 
alsóbaranya-bácsi reform, egyházmegye végzései 1813—1888.“ Pécs, 1888. 
— „Vigasz a siralom völgyében.“ Pécs, 1893.

Schmidt Boldizsár, bányatelepi igazgató-tanitó, született Tolnamegyé
ben, Diós-Berényben 1845. ápr. 20-án. Irodalmi működését a „Néptanodá“-ban 
és „Népiskolai tanügy “-ben kezdte meg. Munkája: „Részletes tan- és óraterv.“ 

Hinka László (hinkovczei), pécsi ügyvéd, született Budapesten, 1845. 
szept. 17-én. Dr. Dulánszky Nándor püspökkel jött Pécsre. A püspöki 
uradalom s az egyházmegyei alapítványok ügyésze volt. Munkái: „A 
kath. főpapok végrendelkezési joga.“ — „Válasz dr. Timon Ákos győri 
jogakadémiai tanár úr által az osztrák concordatum és a magyar köz
jog czím alatt irt bírálatra.“ Pécs, 1883.

Loewy Lipót, pécsi orvostudor, született Baján, 1845. deczember 6-án. 
Középiskolai tanulmányait szülővárosában, az egyetemet Budapesten ésBécs- 
ben végezte. A bécsi kórházban mint I. oszt. szekundáns orvos működött. 
Innen a török katonai kórházak berendezésére Törökországba ment s a török 
hadtestbe lépett. Volt Damaskusban, Bagdadban és Hillahban, a régi Babi
lonban. Innen Erserumba és vissza Bécsbe került. Pécsett 1878-ban tele
pedett le. Munkái: „Gesundheitslehre für Jedermann.“ Népszerű egészségtan. 
1882-ben jelent meg, 480 oldalra terjed. — „Éleményeim Bagdadban és 
Babilonban.“ 1889. — „Higiénikus észrevételek a Pécsett létesítendő víz
vezetékre.“ 1890. — „Pécs város közegészségügye.“ 1892. — „Az iskola 
egészségügye.“ 1893. — „Die Typhusepidemie in Fünfkirchen.“ 1893. — 
„Az egészségtudomány befolyása a társadalomra.“ 1894. — „Pécs város 
csatornázásának kérdése.“ 1894.

Dischka Győző, pécsi főreáliskolai igazgató, született Pécsett, 1846-ban. 
1870 óta a természettant és mennyiségtant tanítja a pécsi állami főreál-
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iskolában, melynek 1882-ben igazgatója lett. Természettudományi köz
leményei a szaklapokban jelentek meg. Munkája: „Jelentés a pécsi állami 
főreáliskoláról.“ Pécs, 1883.

Bors Emil, jogtudor, ügyvéd és jogtanár, született Németh-Üröghön,
1846. február 2-án. A gimnáziumot Pécsett végezte. A jogi tudományok
ban Bécsben és Budapesten képezte ki magát. 1869-ben kinevezték a 
kereskedelmi minisztériumba hivatalnokká. 1874-ben került a pécsi jog
akadémiához, a hol máig, mint a politikai tudományok tanára működik. 
Munkái: „Zur Frage der Rechtsakademien.“ 1882. — „Szakvélemény és 
indítvány a jogi szakoktatás reformja kérdésében.“ 1885.

Maczki Valér, cziszterczita tanár, filozófiai tudor, született Egerben,
1847. decz. 30-án. 1871-től 77-ig a pécsi főgimnáziumban tanított. Munkái: 
„Költészettan“ 1876. — „Tudás és liivés.“ Pécs, 1876. — „Bölcselmi 
értekezések.“ 1881. — „A bölcselés előtana.“ 1887.

Schultz Károly, német-mároki plébános, született Főherczeg-Lakon, 
1846. január 28-án. Irodalmi működésének zsengéivel találkozunk a Pécsett 
a hetvenes évek végén megjelent „Kalauz“ és „Tanügyi füzetek“ hasáb
jain. Később aztán sűrűén jelentek meg irodalmi dolgozatai a különböző 
szaklapokban, folyóiratokban s helyi sajtóban. Több pályadíjat is nyert 
munkáival.

Schultz Imre, előbbinek testvéröcscse, a pécsi tanítóképező tanára, 
a szent István társulat tagja, született Főherczeg-Lakon, 1848. november 
25-én. Munkái: „A reáliskolák tanmódja.“ — „A növénytan teljes kézi
könyve.“ — „Hazai tanítóképezdéink reformja.“ — „Összehasonlító mód
szertan.“ — „Szülőföldisme.“ Negyvenhét önálló műve jelent meg eddig.

Horváth Antal, pécsi ügyvéd, született Pécsett, 1848. szeptember 4-én. 
Középiskolai tanulmányait Pécsett, a jogot, ugyanitt és Budapesten végezte. 
Ügyvédi oklevelet 1874-ben nyert. Czikkei az Archeológiái közleményekben 
jelentek meg (Vili. 1871. Pécsvidéki és egyéb leletek. Az 1868. év őszén 
Sellyén talált római érmek leírása. IX. 1874. A m. n. muzeumben lévő 
kiadatlan Aurelianus-féle érmek); az Archeológiái Értesítőben (II. 1882. 
Archeológiái levelek, Vili. 1885. A duna-szekcsői római falmaradványok.)

Gőzön Gyula, ev. ref. lelkész, született Keőben, 1849. február 26-án. 
Az alsó baranyai egyházban, Sepsén négy hónapot, a felső baranyai 
egyházban Dráva-Szabolcson másfél évet töltött mint segédlelkész, volt 
e kívül Harasztiban és Kovácshidán is rövid ideig. Somogyvármegyében 
Kilitiben nyert csendes lelkészi állást. M unkái: „Székfoglaló egyházi 
beszéd.“ 1876. — „Emlékbeszéd Kossuth temetésére.“ 1894.

Ilekinger István, pécsi reáliskolai tanár, született Baján, 1849. decz. 
5-én. Munkái: „Csillagászati földrajz.“ — „A szülő kibékülése az iskolá
val.“— „A természettudományok egyetemes haszna.“ — „A tanárhiány okai.“

Czirer Ákos, jogtudor, ügyvéd, született Pécsett 1851-ben. Jogi 
tanulmányait Budapesten és Bécsben végezte. 1876-ban ügyvédi irodát 
nyitott Pécsett. Részt vett a boszniai okkupáczióban, mint az 52. gy.- 
ezred tart. hadnagya. 1881-ben Pécs választó közönsége orszgy. képvise-
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lővé választotta. 1877-ben a hegyháti kerületben lépett föl s meg is 
választották. Meghalt 1891-ben. Munkája: „A hadsereg kérdése és pénz
ügyeink.“ 1887.

Zárai Károly, jogtudor, a pécsi kereskedelmi és iparkamara titkára, 
született Aradon, 1851. márczius 21-én. Iskoláit Aradon, Lúgoson, Temes- 
várott, Halason és Pécsett végezte. 1881-ben létesítette a kamarát, mely
nek titkára lett. 1888-ban rendezte a pécsi és baranyamegyei kiállítást. 
1889-ben arany koronás érdemkeresztet kapott. M unkái: „Az italmérési 
regále.“ — „Kereskedelmi jogisme.“ — „Pénz- és hitelintézeti jogtaná
csos.“ — „A biztosítási szövetkezésről.“ 1880. — „A kis-gazda hitelügye.“
— „A szőlőtelepítésről.“ — „A gyümölcsfa-tenyésztés miként való terjesz
tése.“ Irt e művein kívül számos hírlapi közleményt, mely a helyi lapok
ban jelent meg.

Kosutány Ignácz, jogtudor, pécsi jogakadémiai tanár, született Máté
szalkán, Szatmármegyében, 1851. julius 6-án. A gimnáziumot Szatmáron, 
a jogot a budapesti egyetemen végezte. 1875-ben neveztetett ki Pécsre, a 
jogakadémia egyházjog és jogtörténelmi székére. A „Kánya földi Kere- 
chényiek a XVI. században“ czímű munkája a „Századokéban és a 
„Történelmi tár“-ban jelent meg. — „A magyar Pálos-rend története“ 
czímű munkájával, 1885-ben a magyar tudományos akadémiában az 
Oltványi-féle pályadíjat nyerte. A mű kézirata a Csanádi egyházmegye 
könyvtárába került. „Magyar alkotmány és a jogtörténelem tankönyve“ 
czimű munkája 1895-ben Budapesten, az Athenaeum kiadásában jelent 
meg. A napi sajtóban számos közleménye látott napvilágot.

Iiomaisz Ferencz, kath. áldozár, született Rácz-Mecskén, 1852. febr. 
12-én. Az ájtatossági irodalom egyik buzgó képviselője. Munkája : „Lour
des csoda-eseményei.“ Lassare után fordította. Két kötet. Megjelent 
1884-ben.

Daempf Sándor, jogtudor, kir. Ítélőtáblái biró, született Pécsett, 
1852. márczius 5-én. A gimnáziumot Pécsett végezte, ugyan itt kezdte meg 
jogi tanulmányait is, a melyeket Budapesten fejezett be. 1877-ben a 
pécsi jogakadémia jog- és államtudományi karához neveztetett ki a 
magyar és osztrák magánjog és a bányajog nyilvános rendkívüli taná
rává. Megválva tanári állásától, 1883-ben ügyvédi irodát nyitott; 1891-ben 
kir. ítélő táblai bíró lett. M unkái: „A magánjog és tárgya.“ Pécs, 1877.
— „A holtkézi törvény.“ Pécs, 1891.

Anderle József, rom. kath. áldozár, született Sümegen. Lelkészke- 
dett Duna-Szekcsőn és Tolnán. Munkája: „Néhai Vogel Márton emlé
kezete.“ 1885.

Kequinyi Géza, pécsi főreáliskolai tanár. M unkája: „A pécsi állami 
főreáliskola története.“ Megjelent Pécsett, 1895-ben.

Czógler Alajos, főreáliskolai tanár, született Mohácson, 1853. decz. 
23-án. Középiskolai tanulmányait a pécsi és a budai főreáliskolában ; 
a fölsőbbeket a József-műegyetemen és a középiskolai tanítóképzőben 
végezte. 1874-től a szegedi, 1891 óta a budapesti IV. kerületi főreálisko-
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Iánál működik. Munkái: „A fizika története életrajzokban.“ — „A mág- 
nesség és elektromosság.“ — Természettan.“ — „Fizikai egységek.“

Blum Béla, jogtudor, pécsi kir. közjegyző. Munkája: „Az új hagya
téki eljárás.“ 1890.

Mezey Miksa, czisztcrczita tanár, született Pécsett, 1854. M unkája: 
„A szent-gothárdi csata.“

Ács Égjed, cziszterczita tanár, született Pécsett, 1855. február 2-án. 
Munkja : „Virág Benedek mint költő és történetíró.“ Pécs, 1881.

Gerecze Péter, bölcsészet-tudor, főreáliskolai tanár, született Deésen, 
Szolnok-Dobokamegyében, 1856. május 23-án. 1881-ben megszerezve a 
tanári és tudori oklevelet, Pécsre került tanárnak; 1894-ben pedig
Budapestre neveztetett ki. Munkái: „Kazinczy Ferencz vallási és böl- 
cselmi nézetei.“ Pécs, 1881. — „Székely népballadák fejtegetése.“ 
Pécs, 1889. — „Madách és az ember tragédiája.“ Pécs, 1889. — „Vezető 
a pécsi székesegyházban.“ Pécs, 1891. — „A pécsi székesegyház, különös 
tekintettel falfestményeire.“ Műtörténelmi tanulmány. Megjelent Budapes
ten 1893-ban 34 szövegképpel és 21 tábla-rajzzal. Hatalmas munka. — 
„Négyesi Szepesy Ignácz báró, pécsi püspök emlékszobra.“ Pécs, 1893.

Jozgits János, jánosi plébános, született I)una-Patajon, Pestmegyé
ben, 1855. junius 16-án. Irt imakönyvet, költeményeket és szentbeszéde
ket. Művei Pécsett jelentek meg.

Szalczer Sándor, volt baari plébános, a „Magyar emigránsok Török
országban“ czím alatt irt egy vaskos kötetet, mely Taizs József pécsi 
könyvnyomdász kiadásában, 1891-ben jelent meg.'

Békefí Rémig, cziszterczita, volt gimnáziumi, jelenleg budapesti 
egyetemi magántanár, született Veszprémmegyében, Hajmáskéren, 1858. 
augusztus 3-án. Iskoláit Veszprémben és Egerben végezte. 1881-ben 
került Pécsre s itt működött mint tanár 1892-ig. Időközben és pedig 
1884-től 85-ig mint apátsági jegyző Zirczen foglalkozott. 1892 óta Buda
pesten él s szorgalmasan munkálkodik. Munkái: „Keszthely és környé
kének néprajza.“ 1884. — „Vallásos nevelés a családban.“ Pécs, 1889. — 
„A zirczi, pilisi, pásztói és szent-gothárdi cziszterczi apátságok története.“ 
Megjelent Pécsett, 1891—92-ben. Két nagy kötet. — „A czikádori apátság 
története.“ Pécs, 1894. — „Emlékkönyv.“ Melyet a rend a millenniumra 
bocsátott közre, megjelent 1896-ban. Remek kiadás, gyönyörű képekkel.

Szilvek  Lajos, pécsi theologiai tanár, született Szegzárdon. A theo- 
logiát a Pázmáneumban végezte. 1878-ban szenteltetett föl. Babarczon volt 
káplán. Munkái: „Plató vagy Aristoteles ?“ — „A lelki tehetségek lokáli- 
zácziója.“ — „Nyelvbölcsészeti kérdések.“ — „Az erkölcs, mint fegyver a 
létért való küzdelemben.“ — „Állattanítás.“ — „Vértanuk és vadállatok.“ 
— „Darwin állat-psichologiája.“ — „Fizika és metafizika.“ — „Vallás, 
tudomány, közjóiét.“ — „A filozófia viszonyairól a valláshoz.“

Kulcsár József báránya-mocsoládi tanító, született ugyanott 1858. 
márczius 25-én. Gimnáziumba járt Pécsett és Bonyhádon; tanítóképesí-
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tést Pécsett nyert. Munkája : „Szózat a magyar néphez.“ Megjelent a 
„Magyar Mesemondó“ 119-ik füzetében. Hírlapi közleményei, költeményei 
legnagyobb részt a pécsi lapokban jelentek meg.

Igali Szvetozár, hirlapiró, született Somberekén, 1859. április 13-án. 
Középiskolai tanulmányait Pécsett, Temesváron és Nagyváradon végezte. 
Magyar- Ó váron 1881-ben gazdászati oklevelet nyert. Szakismereteinek 
bővítése czéljából 1883-ban Francziaországba, Montepellierbe ment, hol a 
fölső gazdasági tanfolyamra iratkozott be. Hazajőve, 1884-ben a Stuben- 
berg-féle székelyhídi, majd Majláth-féle dolnyi-miholjáczi uradalomban 
vállalt gazdatiszti állást. Jelenleg Budapesten él és szerkeszti a „Gazda
sági Lapok“-at. Munkái: „Montepelliertől Budapestig veloczipéden.“
1885. — „Budepesttől Belgrádig veloczipéden.“ 1886.

Sirisaka Andor, pécsi tanító, született Pécsett, 1859. augusztus 23-án. 
Ugyan itt végezte iskoláit s 1877 óta működik a tanítói pályán. Munkái : 
„A babonáról.“ Pécs, 1886. — „Anyósok könyve.“ Pécs, 1888. —
„Magyar közmondások könyve.“ Pécs, 1890. Több fővárosi s az összes 
helyi lapoknak állandó munkatársa.

Rézbányay József’ a bittudomány és a kánonjog tudora, theologiai 
tanár, született Pakson, 1860-ban. Gimnáziumi tanulmányait Kalocsán és 
Pécsett, a theologiát a bécsi egyetemen végezte. Már fiatal korában fog
lalkozott az irodalommal, mint papnövendék Bécsből küldözgetett kisebb- 
nagyobb czikkeket és költeményeket a „Magyar Koroná“-ba, „Ország- 
V ilág iba és más szépirodalmi és politikai lapokba. Az egyházi szónoklat 
terén először 1886-ban tűnt föl, s azóta többször hozták az egyházi lapok 
beszédeit. Munkás tagja a kath. irodalmi egyesületeknek, számtalan 
értekezése jelent meg a „Magyar Sion“-ban, a „Hittudományi folyóirat“- 
ban, „Kath. Szemléiben, művelte a szépirodalom csaknem minden ágát, 
a hirlap-irodalomból is kivette részét. Bár többször buzdították már beszé
dei és költeményei kiadására, még mindeddig összegyűjtve egyik sem 
jelent meg. Nagyobb művei, melyek eddig napvilágot láttak: „A keresz
ténység hatása a jogfejlődésére“, jogi értekezés. „Az egyház és az állam 
között való viszony kérdése hazánkban“, külön kötet, melylyel a kolozs
vári egyetemen jogtudori czímet nyert. Legjelentékenyebb műve „Com
pendium Patrologia et Patristicae“, latin nyelven, egy vaskos kötet, mely 
egész Európában elterjedt s rövid idő alatt elkelt, a hittudományi tanfo
lyamon iskolai könyvül használják, s a melyért a budapesti egyetem 
ama ritka kitüntetésben részesítő, hogy díszoklevéllel tisztelte meg és 
tiszteletbeli tagjai közé sorozta.

Jung Ferencz kis-kőszeghi (Batina) tanító. M unkája: „Kis-Kőszeg 
monográfiája.“ Irt e kívül becses népnevelési és szépirodalmi közleményeket.

Várady Ferencz, iró, Baranyavármegye tb. főlevéltárnoka, a „Pécsi 
Napló“ felelős szerkesztője, született Kaposvárott, 1860. julius 23-án. Gimná
ziumi 8 osztályt végzett Pécsett s a hírlapírói pályára lépett. 1880 óta sza
kadatlanul foglalkozik a hirlapirással. Hirlapiró pályáját a „Pécsi Figyelő“- 
nél kezdte. 1884-ben „Veréb Jankó“ czím alatt képes élczlapot s 1892-ben
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— Engel Lajos kiadóval — „Pécsi Napló“ czím alatt politikai napilapot 
alapított. Munkái: „Versek.“ 1877. — „Újabb költemények.“ 1879. — 
„Tavaszom virágai.“ 1882. — „Rímek és prózák.“ 1883. — „Lant.“ 1884.
— „Tövisek.“ 1886. — „Rokonok.“ Vígjáték, 1888. — „Emlékül.“ 1889.
— „Hulló levelek.“ 1892. — „Panasz.“ 1895.

Bodonyi Nándor, baranya-sellyei tanító, született Rozsokon, 1862. 
május 30-án. 1882-ben tanítóképesítést nyervén, előbb Vaiszlón, majd 
Duna-Szekcsőn működött mint segédtanító. Volt a Bánságban is. 1885-ben 
került Baranya-Sellyére. Csinos költeményei és elbeszélései a pécsi és a 
fővárosi lapokban nagy számmal jelentek meg. Munkája: „Török János.“ 
Költői elbeszélés 10 énekben. — „A szép kies Ormányságról.“

Haksch Lajos, iró, pécsi állami anyakönyvvezető-helyettes, született 
Pécsett, 1862. junius 2-án. Tanulmányait Pécsett végezte; ugyan itt hall
gatta a jogot is. Hirlapirói működését a „Pécs-Baranyai Hírlap“-nál s a 
„Pécsi Figyelődnél kezdte meg. Ő alapította meg 1889-ben — Taizs 
József kiadóval — a „Pécsi Hirlap“-ot. Egy időben szerkesztette a 
„Veréb Jankó“-t. Később a „Pécsi Újság“ czím alatt megindult politikai 
napilap segédszerkesztője lett. Ez idő szerént a „Pécsi Napló“ szerkesz
tőségi tagja. M unkái: „Hajnalsugarak.“ 1885. — „Mosolygó lapok.“ 1886.
— „Fotográfiák.“ 1892. — „Apró történetek.“ 1895.

Ágh Timót, cziszterczita tanár, bölcsészettudor, született Iháros- 
Berényben, 1862. október 12-én. A pécsi főgimnázium tanárává lett 1889- 
ben s az óta állandóan itt működik. Munkái: „Valami a természetből.“ 
Pécs, 1892. — „Egy fontos élvezeti szer a kereskedelemben és a háztar
tásban.“ Pécs, 1893. — „Emléklapok Pécs szab. kir. város múltjából és 
jelenéből.“ Pécs. 1894. — „A pécsi artézi kút.“

Gerő Ödön, okleveles mérnök és hírlapíró, született Pécsett, 1863. 
szept. 13-án. Munkái: „Az én fővárosom.“ Budapest, 1890. — „Egyének.“ 
Budapest, 1892.

Kasza József, jogtudor, pécsi jogakadémiai tanár, született Pécsett, 
1863. márczius 22-én. Iskoláit ugyan itt végezte. A gimnáziumi tanulmá
nyok befejeztével a pécsi egyházmegyei növendékpapok sorába vétetett 
fö l; a szemináriumot azonban, mint IV. éves teológus elhagyta s a jogi 
pályára lépett. 1889-ben, mint tb. aljegyző a város szolgálatába állott. 
1891-ben dr. Dulánszky Nándor püspök a jogakadémiához tanárrá nevezte 
ki. M unkái: „Költemények.“ Pécs, 1884. — „Detentio és Possessio.“ 
Pécs, 1894.

Kovács István, pécsi kereskedelmi s iparkamarai fogalmazó, szüle
tett Debreczenben, 1863. márczius 4-én. Középiskoláit Dcbreczenben és 
Kézsmárkon, a jogot Pécsett végezte. M unkája: „A szív világából.“ Elbe
szélések. Pécs, 1894.

Rónaky Kálmán, jogtudor, Baranyavármegye árvaszéki ülnöke, szü
letett Pécsett, 1864. február 17-én. Munkái: „Gőzmozdony az országúton.“
— „Az állategészségügyi törvényről.“ — „A munkáslakásokról.“ — „A 
fényűzésről.“ Apróbb irodalmi dolgozatai a helyi lapokban jelentek meg.
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Kozári Gyula, rom. kath. áldozár, pécsi hitoktató, született Marczali- 
ban, 1864. október 27-én. Munkái: „Korunk bölcseleté.“ Pécs, 1892. — 
„Az átöröklés problémája.“ Budapest, 1894. — „Életföladat és életörö
mek.“ Pécs, 1895. — „La lói des trois états d’Auguste Comte.“ Bruxelles, 
1895. — Sajtó alatt van „Descartes és szent Tamás“ czímü pályakoszo- 
ruzott műve, továbbá a „Pozitivizmus és a katholiczizmus“ czím alatt 
megjelenő munkája.

Flesch Ármin, bölcsészettudor, mohácsi rabbi, született Bács-Álmá- 
son, 1865. április 11-én. Gimnáziumi tanulmányait Zentán és Újvidéken; 
az egyetemet Budapesten végezte. Munkái: „Mári ben Simon ben anatoli, 
mint exegeta, adalék a biblia allegorikus magyarázatának történetéhez.“ 
Budapest, 1887. — „Élethivatásom.“ Székfoglaló beszéd. Pécs, 1889.

Lenkei Lajos, hírlapíró, született Pécsett, 1864. november 14-én. 
Atyja kereskedelmi pályára szánta; ő azonban a hirlapirás iránt visel
tetvén ellenállhatatlan vonzalommal, hírlapíró lett. Kiváló tehetsége s 
nagy szorgalma által előnyösen ismert névre tett szert. Ez idő szerént a 
legjobb nevű vidéki publiczisták egyike. 1887-ben lett a „Fünfkirchner 
Zeitung“ felelős szerkesztője; 1893-ban a „Pécsi Ujság“-ot alapította. 
A következő évben egyesülvén a „Pécsi Újság“ a „Pécsi Napló“-val, e 
lap főszerkesztője lett. Rendkívül sokat utazott; bejárta Európa nagy 
városait. Volt Amerikában is. Munkája: „Nordkap felé.“ Megjelent 1892- 
ben. Vilmos német császár és Stefánia, a trónörökös özvegye e munkáját 
dicsérettel fogadták könyvtáruk számára.

Gosztonyi Jenő, rom. kath. áldozár, volt duna-szekcsői segédlelkész, 
született 1866-ban. M unkája: „Duna-Székcső a múltban és a jelenben.“ 
Pécs, 1891.

Zoltán (Vukailovics) Vilmos, Győrvármegye al-levéltárnoka, szüle
tett Pécsett, 1869. május 8-án. Gimnáziumi tanulmányait Pécsett végezte; 
ugyan itt hallgatta a jogot. Munkatársa volt a „Pécs“-nek s a „Pécsi 
Figyelődnek. Munkája: „Dalaim.“ — „Dalok a gyöngyvirágról.“ — „Sza
bina.“ Dráma 1 fölvonásban. —• „Idegen virágok.“ Versfordítások. — 
„Fedora.“ Fordítás. — „Brittanicus.“ Fordítás. — „Galotti Emília.“ For
dítás. — Számos eredeti költeménye és műfordítása jelent meg a vidéki 
és fővárosi lapokban.

Ivóink életének és munkásságának rövid ismertetése után e feje
zet végéül fölsoroljuk a baranyai lapokat.

Mint az ország legtöbb helyén, a márcziusi nagy-napok, a szellem 
és a gondolat fölszabadulása, teremtették meg az első lapokat, úgy nálunk 
is, a márcziusi szellő ébresztette föl az időszaki sajtó iránt való érdeklő
dést. így keletkezett Pécsett 1848-ban a „Pécsi Tárogató“, a melyről 
azonban még a nemzeti múzeumban se tudhattunk meg többet, mint hogy 
volt. Vele egyidejűleg keletkezett a német nyelven szerkesztett „Press- 
freie Flugblätter.“ Erről már többet tudunk. 1848. április hó elején alapí
totta Neuwirth E. A., a ki egyúttal szerkesztője is volt a lapnak. Poli
tikai tartalommal, hetenként 2-szer jelent meg. Rövid pár hét alatt
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megszűnvén, közvetlen utána Weidinger Alajos könyvkereskedő kiadá
sában és Neuwirth E. A. szerkesztésében megjelent a „Fünfkirchner 
Zeitung .“ Eleinte hetenként kétszer; julius 1-jétől 3-szor. Eredeti tudó
sításokkal szolgált Magyarországról, a dunai vidékekről, Ausztriáról és 
Olaszországról, Jelasich bevonulása elől a szerkesztő Pécsről távozott, 
lapja megszűnt, ő maga fegyvert fogott.

Teljes évtizednél tovább semmiféle lap se jelent meg Baranyában. 
1860. julius 5-én került ki sajtó alól a „Pécsi Lapok“ czím alatt Bán- 
fa y  Simon szerkesztésében megjelenő lap. Kezdetben vegyestartalmu tár
sadalmi volt, később, és pedig 1861-től politikai lett. 1861. április 1-étől 
Bodó István szerkesztette. Megszűnt 1862. junius 30-án.

Ugyan ez évben, április hó elején „Pécsi Iparlapoku czím alatt 
keletkezett egy színes borítékban megjelenő képes szaklap. Szerkesztette 
és kiadta Zsolnay Ignácz. Megszűnt az év végén.

1864-ben a „Falusi Prédikácziók“ czímmel Mendlik Ágoston indí
tott egyházi folyóiratot. E vállalat 1876-ig állt fönt. Ez évben indult meg 
Szauter Antal, Garay Alajos és Varga Ferencz szerkesztésében és 
kiadásában a „Kalauz“, mely a következő évben „Népnevelők Kalauza“ 
czímen jelent meg. E folyóirat beszüntetése után 1868. október 1-én 
keletkezett a „Néptanoda“, melyet kezdetben Salamon József szerkesz
tett. A szerkesztést 1874-ben Schneider István  vette át, a ki jelenleg is 
szerkeszti.

1867. márczius 31-én Bánfay Simon föltámasztotta halottaiból a 
„Pécsi Lapok11 -at s hetenként 2-szeri megjelenéssel fönttartotta 1872-ik 
év augusztus hó 30-ikáig.

„Baranya és Pécs“ czím alatt 1868-ban Dietrich Ignácz tett kísér
letet a hirlapkiadással, de eredménytelenül. Alig jelent meg egy pár száma, 
megszűnt. A rákövetkező évben ismét vállalkozott s „Negyvennyolczas 
Balpárt“ czím alatt bocsátotta ki mutatványszámát; azonban erre se 
kapott előfizetőket s így már a második számot sem adhatta ki.

1870. január 1-én Ramazetter Károly nyomdász, mint kiadó és 
szerkesztő, bocsátott ki „Pécsi Közlöny“ czím alatt vegyes tartalmú 
hetilapot. Az év végén megszüntette. Ez évben támadt föl halottaiból a 
„Fünfkirchner Zeitung“, mely ma is él. Gerlai Vilmos és Guttmann 
Joakim  voltak a lap kiadói és szerkesztői. 1887 óta Lenkei Lajos, Gutt
mann Joakim  fia, a lap szerkesztője. Főmunkatársa Sasvári Béla.-

1872-ben „Súgó“ czím alatt Kőmives Imre színész szerkesztésében 
és Miklósi Gyula színigazgató kiadásában élczlap jelent meg. Havonként 
2-szeri megjelenéssel egy negyed évig állt fönt.

A ma is föntálló „Pécsi Figyelő“ 1873-ban keletkezett. A Tisza 
Kálmán vezérlete alatt állott u. n. balközépnek a Deák-párttal történt 
egyesülése után a függetlenségi párt maradt egyedüli ellenzékül, a mely 
Magyarország állami önállóságának és függetlenségének kivívását irta 
zászlajára, ennek a pártnak tehát kétszeres kötelessége volt elveit a nem
zet minden rétegében nemcsak terjeszteni, de azokat az ellenzéki érzelmű
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polgársággal minél tüzetesebben is megismertetni. E kötelességnek a föl
ismerése késztette a függetlenségi pártnak Pécsett lakó vezérférfiait arra, 
hogy itt egy ellenzéki irányú pártlapot alapítsanak, a mely az ellenzéknek 
Pécsett és Baranyavármegyében lakó híveit egy táborba egyesítse, a 
megyei, városi és községi ügyekben azonban a politikai pártállásra való 
tekinteteket kiküszöbölni segítsen. E programmal indult meg 1873. év 
augusztus hó 9-én a „Pécsi Figyelő“, egyelőre mint szerény körben 
mozgó hetilap, hetenként csupán egyszer, szombaton, jelenvén meg egy 
ívnyi tartalommal, 5 frt évi előfizetési díj mellett. A lap első szerkesztője 
s megalapítója Simonfay János ügyvéd, országgyűlési képviselő volt, ki 
mellett mint szerkesztő-társak, Haksch Emil és Kiss József pécsi ügyvé
dek szerepeltek. A hirlapbiztositékot Nagy Ferencz országgyűlési képvi
selő nyújtotta pécsi házára engedélyezett jelzálogi bekeblezéssel s ezért 
a lapon ő volt jelezve lap tulajdonos gyanánt. A felelős szerkesztő, Simon
fa y  János, 1875-ben a pécsváradi kerület országgyűlési képviselőjévé meg
választatván, visszalépett a szerkesztéstől s így a lap 1875. év augusztus 
havától kezdve Haksch Emil szerkesztésében jelent meg, a ki mellett 
Kiss József mint szerkesztőtárs működött. Haksch Emil szerkesztésében 
jelent meg a „Pécsi Figyelő“ 1884. év augusztus haváig, de ez időtájt 
a szerkesztő már erősen antiszemita színezetű irányt követvén, a lap ala
pítói Kiss Józsefet kérték föl a szerkesztői teendők elvállalására, Haksch 
Emil pedig a szerkesztéstől visszalépett. Kiss József szerkesztő mellett, 
mint főmunkatárs, Várady Ferencz, a „Pécsi Napló“ jelenlegi szerkesz
tője, szerepelt, a ki már 1880. év október hó 1-től kezdve volt a lap 
belső munkatársa. 1888-ik évben Kiss József végkép visszalépvén a „Pécsi 
Figyelő“ szerkesztésétől, az eddigi főmunkatárs, Várady Ferencz, vette 
át a lap szerkesztését s 1890. év végéig teljesítette buzgón és odaadással 
a szerkesztői teendőket, a mikor azonban közigazgatási hivatalt vállalván, 
visszalépett a szerkesztéstől s a „Pécsi Figyelő“ egyesült a Taizs József 
pécsi nyomdatulajdonos kiadásában megjelenő „Pécsi Hírlap“ czímü tár
sadalmi hetilappal. A lap ennélfogva 1890. év április 1-től kezdve „Pécsi 
Figyelő“ („Pécsi Hírlap“) czím alatt jelent meg, szerkesztője Haksch 
Lajos hírlapíró, a „Pécsi Hírlap“ szerkesztője lett, a kiadásra pedig Taizs 
József vállalkozott. Ez időtől, vagyis 1890. évi április hó 1-től kezdve a 
lap hetenkint kétszer: szerdán és szombaton jelent meg s előfizetési ára 
5 írtról 6 írtra emelkedett. Haksch Lajos szerkesztő, 1893. év november 
hó végén megvált a laptól s ekkor a szerkesztést Pleininger Ferencz 
ügyvéd, a pécsi ügyvédi kamara titkára vette át, ki mellett segédszer
kesztői minőségben Bogátliy Meddrd hírlapíró működött. A „Pécsi Figyelő^ 
1894. évi deczember hó 16-tól már mint napilap jelenik meg 10 frt elő
fizetési ár mellett; szerkesztőnek megmaradt Pleininger Ferencz ügyvéd; 
a segédszerkesztő, Bogátliy Medárd azonban távozván, helyébe Ballier 
Sándor hírlapíró lépett segédszerkesztőül. A napilap fokozott igényeinek 
megfelelőleg a külső munkatársak száma is szaporodott; a fővárosban 
Sebők Gyula budapesti hírlapíró vállalkozott a lap tudósítói tisztére.
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A lap tulajdonosként mindeddig szerepelt N agy Ferencz a közélettől 
visszavonulván, Simonfay János mint a lap alapítója és Taizs József 
mint kiadó a Nagy Ferencz által nyújtott jelzálogi biztosítékot rendel
kezésére visszabocsátották, annak telekkönyvi törlését megengedték s e 
helyett Szautter Gusztáv pécsi ügyvéd tette le készpénzben a 10.500 frtnyi 
hirlapbiztosítékot, minek folytán 1894. év deczember hó 22-től kezdve 
Nagy Ferencz helyett Szautter Gusztáv szerepel mint laptulajdonos.

1873- ban adták ki a „Pécs-baranyai lapok“-at is, mely azonban 
csak félévig tarthatta fönt magát. Felelős szerkesztője Simon Zsigmond 
volt s kiadta ifjú  Madarász Endre hagyatéki gondnoksága.

1874- ben jelentek meg a „Tanügyi Füzetek“ havonként egyszeri 
megjelenéssel Warga Ferencz szerkesztésében. E vállalat 1878-ban 
szűnt meg.

1875- ben jelent meg a „Gazdasági Néplap“, mely Liehbald Béni 
szerkesztésében s a „Baranyamegyei gazdasági egyesület“ kiadásában ma 
is föntáll.

1876- ban Kenedi Géza, a „Pesti Hírlap“ jelenlegi szerkesztője, Karay 
Lajossal társulva „Pannonia“ czím alatt társadalmi és szépirodalmi lapot 
indított. E lap szeptember hó 6-án kezdte pályafutását s az év végén be 
is fejezte.

1878-ban Mohácson Szebényi Benő szerkesztésében „Mohács“ czím 
alatt hetilap indult meg.

1881- ben Bolgár Kálmán „Pécsi Lapoku czím alatt indított lapot 
s utána Bódé István megalapította a „Pécs“-et. E lap politikai és vegyes 
tartalommal hetenként kétszer, később háromszor jelent meg. 1884-ben 
Fekete Mihály, 1885-ben Feiler Mihály vette át szerkesztését. A „Pécsi 
Lapoku se tarthatta fönt magát egy évnél tovább.

Erre az időre esik a ,,Rovarászati Lapok11 megalapítása is, melyet 
dr. Kaufmann Ernő orvos adott ki.

A „Mohács és Yidékoíl vegyes tartalmú hetilap, 1881 óta áll fönt; 
megjelenik Mohácson hetenként egyszer. Szerkeszti Margitai Péter.

1882- ben az ügyvédi kar fiatalabb tagjai szövetkezve kiadták a 
„Pécs-baranyai liirlapu-ot, mely csakhamar dr. Feszti G yörgy  szerkesz
tése alá került s rövid pályafutás után megszűnt.

1883- ban Fintha Dénes „Pécsi Ezop(t czím alatt élczlapra hirdetett 
előfizetési fölhívást. E lapból azonban a mutatványszámnál több példány 
nem jelent meg. Rá pár hét múlva, április hó 1-én, Várady Ferencz 
„Veréb Jankó“ czím alatt alapított társadalmi képes élczlapot, mely 8 
oldalnyi terjedelemben, hetenként egyszer jelent meg, mindig gazdagon 
illusztrálva, bő és érdekes tartalommal. 1890-ben Ilaksch Lajos vette át 
szerkesztését s a rá következő évig szerkesztette. 1891-ben megszűnt.

1886-ban Taizs Józse f nyomdatulajdonos „Pécsi Hírlap“ czím alatt, 
hetenként kétszer, majd később háromszor megjelenő társadalmi lapot 
indított. E lap szerkesztője Hakscli Lajos volt. A „Pécsi Hírlap11 1890- 
ben a „Pécsi Figyelő11-be olvadt.
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188C)-ban az országos dalos-ünnepély alkalmára Várady Ferencz, 
Feiler Mihály és Lenkei Lajos hirlapirók kiadták és szerkesztették az 
„Emléklapok“-a,t, a melyből 5 szám jelent meg.

A „Siklós és Vidéke“ vegyes tartalmú hetilap megindult 1887-ben; 
megjelenik Siklóson hetenként egyszer. Szerkeszti Rédei Károly.

1888-ban a pécsi általános mű-, ipar-, termény- és állatkiállítás ideje 
alatt Várady Ferencz, Feiler Mihály, Lenkei Lajos és Haksch Lajos 
hirlapirók szerkesztették a „Kiállítási Értesítő“-1.

1891-ben alakult a „Rózsa Újság“. Szerkesztette dr. Kaufmann Ernő.
Baranya első napilapja 1892-ben indult meg. Pécs szab. kir. város, 

túl a Dunán a legnagyobb, legnépesebb s legtekintélyesebb város, mely 
évről-évre folytonosan fejlődött, népesedett, épült, közhasznú intézmé
nyekben örvendetesen gazdagodott s a nemzeti kultúrának mindig lelkes 
előharczosa vo lt; noha rendelkezett irodalmi színvonalon álló heti sajtó
orgánumokkal, melyek a viszonyokhoz képest elég jól, elég ügyesen vol
tak szerkesztve; még se bírt a város még a 90-es évek legelején se olyan 
lappal, mely gyors és kimerítő értesülés dolgában az előrehaladott kor 
igényeit teljesen kielégítette volna. Ugyancsak a 90-es évek elején, és 
pedig 1892. év őszén szövetkezett Várady Ferencz hírlapíró, a „Pécsi 
Figyelő“ politikai hetilap s a „Veréb Jankó“ czímü képes élczlap volt 
szerkesztője, Baranyavármegye al-levéltárosa, Engel Lajos pécsi papirke- 
reskedő és nyomdatulajdonossal s elhatározták, hogy a város méltóságá
nak s az előrébb haladott közönség többetkövetelő igényeinek megfelelő 
napilapot bocsátanak ki. így jelent meg 1892. év november havának 16-án 
Várady Ferencz szerkesztése alatt, Engel Lajos kiadásában a „Pécsi 
Napló“ pártonkívüli politikai napilap, Pécs szab. kir. város és Baranyavár
megye első napilapja. A mutatvány-szám 10 ezer példányban került pos
tára. A közönség örömmel látta az új vállalatot és sietett életképességét 
előmozdítani. Rövid pár hónap alatt — a vidéki viszonyokhoz képest — 
tekintélyes számú előfizetőközönség tömörült a lap mellé s a toliforgatók 
legjelesebbjei sorakoztak a munkatársak közé. A lap megindulásakor a 
szerkesztőség csak pár emberből á llo tt; később azonban nagy „redak- 
czióvá“ fejlődött, Várady Ferencz mellett a szerkesztőséget képezték: 
Tliury Zoltán, K éry Gyula, Altmann Zsiga, Mierth László és Iványos 
Gyula. A  lap budapesti tudósítója Sebők Zsigmond hírlapíró volt, a 
„Pesti Napló“ akkori belső dolgozótársa. A „Pécsi Napló“ rendesen 8 
oldal terjedelemben, a kora reggeli órákban jelent m eg; vasár- és ünnep
napokon 16 és 32 oldalon, akárcsak a fővárosi napilapok bármelyike. így 
jelen meg ma is. Alakja a „Pesti H írlapiéval azonos; a megszokott 
kisebb formátum. Még egy évi pályafutását be sem végezte, 1893. novem
ber havában megindult a Dunántúl második napilapja, a „Pécsi Újságé, 
mely a „Pécs“ czímü hetilapból alakult. A rákövetkező évben, azaz 1894. 
év julius havában egyesült e két napilap. Lenkei Lajos hírlapíró, a 
„Pécsi Újság“ és a „Fünfkirchner Zeitung“ tulajdonosának és szerkesz
tőjének tulajdonába ment át a „Pécsi Napló“, a ki egyesítve a két lap
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szellemi és anyagi erejét, a mai szonvonalára emelte a lapot. Meghagyva 
továbbra is a „Pécsi Napló“ czímét és felelős szerkesztőjét Várady 
Ferenczet előbbeni minőségében; mint a lap főszerkesztője állt a szer
kesztőség élére. A közönség igen szívesen vette s melegen üdvözölte az 
egyesülés eszméjét. Rövid pár hó alatt megháromszorosodott a „Pécsi 
Napló11 előfizetőinek száma s ma már biztos alapon állva halad előre. 
A szerkesztőség jelenlegi tagjai a következők: Lenkei Lajos főszerkesztő, 
Várady Ferencz felelős szerkesztő, Haksch Lajos segéd-szerkesztő, 
Miklós Gyula főmunkatárs. Rendes dolgozótársak : Bolgár Kálmán vezér- 
czikkező, Adorján Sándor budapesti tudósító, Körösi Henrik, Kasza 
József dr., Kossutány Ignácz dr., Roboz István kir. tanácsos, Helcinger 
István, Kiss József, Róna Béla, Tolnay (Mátray) Géza dr. 1896. októ
ber 1-én az újonan alakult „Irodalmi és nyomdai részvénytársaság“ tulaj
donába ment át a lap.

Az egyházpolitikai küzdelmek közt támadt föl a „Pécsi Közlöny11 
1892-ben. A papság alapította, hogy a klerikális ellenzéknek is legyen 
sajló-organuma Baranyában. Megjelenik hetenként 3-szor. Laptulajdonos 
Rézbányay János, felelős szerkesztő Linczáb Adolf.

1893-ban V. Fintha Dénes rajztanár „Himzőminta-csarnok“ czím 
alatt képes lapot adott ki, a melyben a női kézimunkák ismertetésén 
kívül szépirodalmi rész is volt.

A „Pécsi jog i közlöny“ 1893-ban indult meg. Szerkeszti Pleinin- 
ger Ferencz.

A „Siklósi Újság“ vegyes tartalmú hetilap, megjelenik Siklódon, 
hetenként egyszer. Alapíttatott 1894-ben. Szerkeszti: Pammer Péter és 
Feiler Mihály.

1895- ben „Kerékpár-sport11 czím alatt Bolgár Tivadar sport-lapot 
indított, a mely még 1896-ban is föntállott.

1896- ban „Népbarát“ czím alatt munkáslap jelent meg. Szerkesz
tője Kirsteier János.

Z e n e i  é l e t .

Pécs már a legrégibb idők óta otthona volt a zene múzsájának. 
Századunk első felében zeneéletünk bölcsőjét úgyszólván kizárólag a pécsi 
székesegyház karának vezérférfiainál kell keresnünk; mert egyedül a 
székesegyház volt képes javadalmaiból annyit áldozni zenére, hogy kará
ban művészi erőket alkalmazzon, ezek azután a templom-zene mellett 
kultiválták a klasszikus világi zenét is, mi által a zene iránti hajlam 
kiszivárgott a társadalom minden rétegébe.

Korszakot alkotó egyén volt e téren L ik l György székesegyházi 
karnagy, ki 1806-tól 1843-ig, 37 éven keresztül törhetlen szorgalommal s 
ritka zenészeti érzékkel és képességgel művelte úgy a templomi zenét, 
mint a klasszikus világi zenét i s ; kivívta azt, hogy a székeskáptalan úgy
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az ének-, mint a zenekarban csak kiváló képességű egyéneket alkalma
zott. Emlékét meg is örökítették egy miniatur szobor- és egy aranybetüs 
márványtáblával, mely a belvárosi községi iskola zenetermét díszíti.

Utóda Höltzl Ferencz az egyházi zene művelésében méltó volt elő
déhez ; ezt hirdeti számtalan szebbnél szebb zeneszerzeménye. Utána 
Amtmann Prosper kiváló hírű fuvolaművész, Weidinger Imre, Raszke 
Ferencz és W itt János hegedűművészek a városban elszórtan élt zenei

Amtmann Prosper.

tehetségeket összegyűjtötték s filharmóniai estélyeket rendeztek s a zene 
terén valóságos apostoli buzgalmat és tevékenységet fejtettek ki, meg- 
kedveltetve a dalt s a zenét a város összes művelt közönségével annyira, 
hogy évek hosszú során át a nagybőjti időszak vasárnap délutánjain a 
város művelt közönsége majdnem kivétel nélkül a rendezett klasszikus 
zeneestélyekre gyűlt egybe.

Amtmannak és Weidingernek a műpártoló közönség a sétatéren 
emlékoszlopot emelt.

28
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Amtmann Prosper, János, Pál született Baranya-Sellyén, 1809. év 
junius hó 25-én. Atyja Amtmann Nép. János, Batthyány Babliszt gróf 
számtartója volt. Iskoláit Pécsett végezte; a bölcsészeti tanfolyamot Pes
ten. A zene iránt különös hajlammal viseltetvén, fuvolázni tanult. Már 
mint 20 éves ifjú (1829-től) a bécsi operánál mint első fuvolista működött 
1835-ig, mely időszak alatt szabad idejét hangverseny-utakra használta. 
1835-ben megvált a bécsi operától s 1839-ig művészi körutakat tett Euró
pában. Yolt Német-, Franczia-, Angol- és Olaszországban, mindenütt fényes 
sikert aratva. E művészi körút bevégzése után Pécsre jött s itt is hang
versenyezett. Itt élt rokonainál s atyjánál Német-Bólyban, a ki még akkor 
is Batthyány gróf szolgálatában állott. Nemsokára megismerkedett Mayer 
Karolina színésznővel, a kit nőül is vett. Nősülése után új körútra indult, 
utóbb pedig Gráczba ment, a hol letelepedett. Azonban itt se tölthetett 
hosszabb időt. Atyja megbetegedett, a ki már mint nyugdíjas gazdatiszt 
élt Német-Bólyban. A beteghez hívták. Amtmann Prosper odahagyva 
Gráczot, fölkereste beteg atyját s oldala mellett volt, a míg csak föl nem 
gyógyult. Ekkor bejött Pécsre s 1848 után házat vett itt. Időközben 
meghívták a bécsi operához; a meghívást azonban nem fogadta el, mert 
leányával, Annával, a ki őt zongorán szokta kisérni, Amerikába készült. 
E terve nem valósulhatott meg, mert gyomorbaja támadt, a mely sírba 
is döntötte. A kitűnő zenész 1854. január hó 9-én életének 44-ik évében 
meghalt. Hogy mennyire tisztelték Pécsett, annak világos jele az a körül
mény, hogy az akkori ezredes zenekarral kisértette ki örök nyugalomra, 
a mi 1854-ben nagy jelentőségű volt s nemsokára emlékszobrot emeltek 
neki. Leányát Sternelc Mór báró, mint alezredes, 1871-ben vette nőül. 
A báró később tábornagy lett. A müncheni lapok annak idején azt Írták 
Amtmann fuvolajátékáról, hogy ilyen tüneményszerü varázsjátékot még 
soha se hallottak. Képzelhető, milyen kiváló tehetség rejlett benne.

A zene és dal művelésére kiváló szerep jutott a „Pécsi Dalárdá“- 
nak, a mely 1861-ben alakult. A föntebb említett jeleseken kívül oszlopos 
tagjai voltak a dalos-egyletnek: Schmidt Péter, Wachauer Károly és 
Hoffer Károly. Az egylet nemcsak a dalt művelte s emelte a művészet 
fokára, hanem zeneiskolákat tartva, díjtalan oktatást adott és képez- 
tetett ki sok dilettáns zenészt, kik a zeneterjesztés apostolaivá váltak. 
Ugyancsak az egylet kebelében született meg az állandó zeneegylet és 
zenekar eszméje is, mely azután nagy áldozatok árán meg is valósult. 
A zenekar, melynek kezdetben az orosz czár zenekarának karnagya, 
Gungl János állott az élén s nem egy művészt számlált tagjai sorában, 
kiválókép a klasszikus zenét művelte s később, mint színházi zenekar is 
ritkította párját, úgy, hogy a hetvenes években Ormay, a budapesti nem
zeti színház igazgatója, indíttatva érezte magát, a budapesti szünidőket 
az opera tekintélyes zömével Pécsett tölteni s itt a Huber Károly által 
vezetett pécsi városi zenekar kísérete mellett több operát adatott elő, 
melyekben a hiányzó magánénekeseket Grabarics Ernő, Hoffer Károly 
és J illy  Alajos, mint dilettánsok pótolták; a karokban pedig a „Pécsi 
dalárda“ összes tagjai közreműködtek.
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Minthogy utóbbi időben Pécs város ezrede törzsének székhelyévé 
vált s a városi zenekar — mely úgy a városnak, mint egyeseknek nagy 
áldozatába került — föloszlott; mondhatjuk, hogy — habár a dalművé
szetet a „Pécsi dalárda“ az elért fokozaton megtartani, sőt emelni is képes 
volt — a zene egyéb ágai stagnálni kezdettek, mit még ama körülmény 
is előmozdított, hogy a székesegyházból a Gregoriánum a zenészeti hang
szereket teljesen kiszorította.

Ezt látva városunk vezérférfiai, az annak élén álló s mint minden 
szépért, úgy a zenéért is lelkesülő polgármesternek, Aidinger János kir. 
tanácsosnak buzgólkodása mellett létesítették a belvárosi községi iskolá
ban a városi zeneiskolát, mely kezdetben csakis a hegedű-oktatásra 
szorítkozott, később Hoffer Károly buzgó zenetanár által minden tekin
tetben fejlesztették s ma már, miután 
Pécsváros az áldozattól vissza nem riad, 
az ifjúság a zeneiskolában bármely hang
szeren nyerhet kiképeztetést. A zene
iskola ma már teljes zenekar fölött 
rendelkezik.

A zenei élet központja azonban ma 
is a „Pécsi dalárda“, a mely világra 
szóló fényes sikereket aratott. Kitűzött 
czéljának kezdettől fogva tökéletesen 
megfelelt, mert fejlesztette a klaszikus 
zenét és a magyar nép- és műdalok 
művészi előadása által meghódította a 
sziveket és elismerésre késztette biráit.
Hogy társadalmi tekintetben mennyire 
felel meg czéljának, mutatja azon körül
mény, hogy nincs Pécsett oly kulturális 
mozgalom, melyben a „Pécsi Dalárdád
nak szerepe ne volna. Kebeléből indult 
ki az „Országos DalárszövetségM esz
méje is. A tulajdonképeni első (de nem 
hivatalos) országos dalünnep Pécsett tartatott. Zászlószentelésére és 25 éves 
jubileuma ünnepére az ország összes dalárdáit meghívta. De nemcsak 
itthon tesz eleget kötelességének, hanem minden alkalmat felhasznál arra 
is, hogy a hazai kulturális czéloknak használjon. így jótékonyczélú hang
versenyeket rendezett Mohácson, Szigctvárott, Nagy-Kanizsán, Győrött, 
Eszéken, Egerben stb. Hogy pedig a magyar dalnak szépségét idegen 
földön is bemutassa, a külföldre is elment, városokat keresve föl, melyek
ben a dal századokon át műveltetik. Erről beszélhet Bécs, Grácz, Aussee, 
Ischl, Szalzburg, Zürich és Luzern, hol nagy áldozatok árán tisztán jóté
kony czélu hangversenyeket rendezett és ezzel a magyar dalnak és 
magyar névnek hírt és dicsőséget szerzett. Művészi sikereinek bizonyítá
sául megemlítjük, hogy az országos dalversenyeken hatszor versenyzett és
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ez alkalomakkor egyszer a második s ötször az első dijat nyerte el. 
Versenyzett a következő helyeken: Debreczenben 1868-ban elnyerte az I. 
díjat (ezüst serleg). Nagyváradon 1872-ben a II. díjat (hölgyek albuma) 
nyerte el. Kolozsvárott 1874-ben az I. díjat (ezüst kupa) érdemelte. Deb
reczenben 1882-ben az I. díj (ezüst billikom) lett orsztályrésze. Miskol- 
ezon 1884-ben a minta-dalárdai I. díjjal (ezüst koszorú) tüntették ki. 
Budapesten 1892. évben az I. díjat (Liszt Feronez tömör ezüstből készült 
mellszobra) nyerte el.

Működését a legfölsőbb helyen is figyelemmel kísérik, mit őfölsége 
I. Ferencz József apostotoli királyunk többször tett kitüntető kegyelmes 
kijelentése s legutóbb Hoffer Károlynál?, mint a pécsi dalárda karnagyá
nak a koronás arany érdemkereszttel történt földíszítése bizonyít.

Említést érdemelnek a „Pécsi dalárdau mellett a „Pécsi dalkoszovu“ 
és a „Polgári daloskör“, mint a dal lelkes művelői.

A vármegyében minden nagyobb községben alakultak daloskörök, 
melyek nemes szórakozásképen foglalkoznak a dal tanulásával s a dal elő
adásával.

[Festők: és szobrászok.

Ha nem is dicsekedhetünk a művészek neveinek és alkotásainak 
hosszú sorozatával; mégis büszkén hivatkozhatunk néhány névre és mara
dandó becsű művészi emlékre, a mely Baranya nevével függ össze. Nem 
egy jeles művész nevezi szülőföldjének Baranyát s nem egy jeles művész 
élt e földön, a ki sikeres alkotásaival megörökítette nevét.

Hogy a régi korban kik foglalkoztak a képző-művészetekkel, erre 
nézve nincsen följegyzésünk; csak a jelen század festőiről és szobrászairól 
tehetünk itt említést.

Legnagyobb nevű festőnk Weber X. Ferencz volt, a ki 1829. már- 
czius 25-én Pécsett született. Atyja idősb Weber Ferencz kereskedő volt. 
Üzlete a mai „Arany liajó“-hoz czímzett szállodában állott fönt s a „Vörös 
pipához“ volt czímezve. Anyja, Csecselics Terézia nem sokáig áraszt
hatta el szeretetével életképes magzatát; mert alig hogy életet adott neki, 
elragadta őt a halál. Az anyátlan árva az özvegységre jutott atya gon
dos ápolása mellett növekedett föl. Iskoláit Pécsett végezte. Atyjának az 
volt óhaja, hogy egyetlen gyermeke a kereskedői pályára lépjen; miért 
is őt már kora ifjúságában a „Vörös pipához“ czímzett üzletben alkal
mazta. E pálya azonban nem elégítette ki a törekvő ifjú lelki vágyait; 
fönkölt szelleme s kiváló tehetsége eszményibb dolgokra indították tevé
kenységét ; a festőművészet iránt érzett hajlandóságot. Igazi művészi erő 
és eredetiség jellemezte Weber X. Ferencznek már ama rajzait is, melye
ket mint serdülő ifjú készített. E körülmény fölkeltette Nácliod, az 1895- 
ben Pécsett elhalt festő figyelmét, ki őt magához hivatta s a festészet 
alapismereteire oktatta. Czéljai elérésében azonban a körülmények akadá-
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lyozták Webert; atyja akarata előtte parancs lévén, saját vagyona pedig 
— melylyel magát a festészetben kiképezhette volna — nem lévén: a 32 
éves, lelkében önmagával küzdő férfiú már-már lemondani kezdett álmai
ról. A sors azonban úgy akarta, hogy fölszabaduljon atyja rideg elhatá
rozása alól. Az öreg Weber 1862-ben rövid szenvedés után kimúlt. Weber 
X. Ferenci régi törekvése ekkor a megvalósulás stádiumába lépett. Atyja 
üzletét csakhamar pénzzé téve — gyászszal szivében — útnak indult, 
hogy életének hátralévő idejét a múzsának szentelje. 1862. év nyarán 
Münchenbe utazott, hogy a festőművészetben magát kiképeztesse. A képző 
művészeti iskolafolyam bevégzése után beutazta a külföldet s különösen 
Olaszországban töltött hosszabb időt. Minden pénzéből kifogyva, München
ben telepedett le. Ez időben festegette jeles képeit, melyeket legnagyobb 
részben külföldön értékesített. Weber 
X. Ferencz kiváló tehetségének bizo
nyítékát képezi ama körülmény is, hogy 
nehány évi működése után a müncheni 
képzőművészeti intézet tanárává nevez
ték ki. Művei közül, melyek hozzánk is 
eljutottak, fölemlítendő: Szigetvár vég- 
perczeit ábrázoló, nagy hatású képe, 
melylyel európai névre tett szert. E kép 
annak idején Pécsett is ki volt állítva.
Igen szépek ama képei is, a melyek 
József főherczeg fiainak, Józsefnek  és 
Lászlónak Pécsett megörökített első 
ágyulövéseit ábrázolják. E képeket a 
város polgármesteri hivatalában helyez
ték el. A pécsi budai külvárosi közsir- 
kert kápolnájában is van egy Madonna
képe, a melyet szülői emléke iránti 
kegyeletből festett. Néhány festménye 
az Aronffy-család birtokában van, me
lyekkel időnként Áronffy József, városi 
volt pénztárnoknak, mint legmeghittebb barátjának kedveskedett. A magyar 
kormány is tudomást véve Pécs szülöttének jeles képességeiről, 1886. 
évben egy oltárképet rendelt meg nála a temesvári templom részére. 
E szent-háromság kép volt az ő „hattyu-dala“, a melyben a művészi 
kivitelnek kiváló képessége összpontosult; sajnos azonban, e művét tel
jesen be nem fejezhette. Távol hazájától, távol szülővárosától, 1887. évi 
deczember hó 28-án jobblétre szenderült. A müncheni temetőben egy kis 
sírkő jelzi művészünk nyugvó helyét. A jeles művészt egész életén át a 
szerénység jellemezte s ez az oka, hogy művei általánosabb föltünést nem 
keltettek. Tagja volt a müncheni magyar egyletnek s mindig büszkeség
gel említette, hogy ő magyar. Hét nyelven beszélt. Különös előszeretettel 
viseltetett a régiségek és műkincsek iránt, a melyekből nagy gyűjteménye
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is volt. Ezeket — miként Áronffy József meghitt barátja előtt több ízben 
említette — képeivel együtt Pécs város közönségének, egy létesítendő 
muzeum számára akarta végrendeletileg hagyományozni; váratlanul közbe
jött halála azonban e szándékában megakadályozta. Műtárgyai, képei 
végrendelet hiányában s mert örökösök kellő időben nem jelentkeztek, 
a bajor kincstár által elárvereztettek.

Madarász Viktorról, az országos nevű festőről csak annyiban emlé
kezhetünk meg, hogy szülei egy időben Pécsett laktak s gyermekéveit 
ő is Pécsett töltötte ; később azonban végképen elhagyta Pécset s művészi 
pályáját tőlünk távol élte. Képei közül egy a pécsi lutheránus templom
ban van s mint oltárkép emeli a templom díszét, egy a megyeház köz
gyűlési termében Siskovics M. Józsefet ábrázolja.

A tzker Károly és János, Bécsben születtek s a bécsi híres Ráhl 
tanítványai voltak. A 60-as évek elején Daróczv kanonok meghívta őket, 
hogy a pécsi székesegyház Mária-kápolnáját kifessék. A meghívásra lejöt
tek Pécsre s A tzker Károly 6 remek képet festett Jézus életéből vászonra; 
e képeket később aczélmetszetekben reprodukálták és árusították. A tzker  
József a szenvedő Jézus és Mária képeit a kápolna falaira festette. A tzker  
Károly festményeit a dóm restaurálásakor szegényebb templomoknak aján
dékozták; A tzker József falfestményei elpusztultak. A kápolna kifestése 
után letelepedtek Pécsett s a pécsi püspöki megye templomai számára 
oltárképeket festettek. A tzker Károly egyúttal igen jó arczképfestő is 
volt. A pécsi főreáliskolában 6, a városházának közgyűlési termében 1 
festménye van; ez utóbbi Eötvös József bárót ábrázolja. Később Brünnbe 
hívták tanárnak, hol 1875-ben meg is halt. Fivére, József, Pécsről vissza
költözött Bécsbe, hol ma is él.

Grimm Rezső, ki mint reáliskolai rajztanár működött Pécsett, 1832. 
deczember 13-án született Pesten. Középiskolai tanulmányait Pesten végezte 
s harmadfél évet a marastoni festészeti akadémián töltött, a hol oklevelet 
nyert. 1867-ben Kecskemétre került rajztanárnak, 1871-ben pedig Kör- 
möczbányára, a honnan a pécsi főreáliskolához nevezte ki a tanügyi kor
mány. 1861-ben festette meg Palóczy László jeles arczképét, mely a 
nemzeti múzeumban van. Képeinek legnagyobb részét eladogatta. A pécsi 
főreáliskolában több festményét őrzik, köztük Deák Ferencz életnagyságu 
képét, mely egyik legsikerültebb alkotása. 1878-ik működött a pécsi reál
iskolánál. A 80-as évek elején megtébolyodott s mint őrült halt meg.

Vizkelethy Imre, Bélának, a híres festőnek fivére, a kiről azt Írták 
a lapok, hogy ha korán el nem hal, magyar Matejkó válhatott volna 
belőle. Pénzügyi hivatalnok volt Pécsett. Életéről már az irodalmi rész
ben megemlékeztünk, e helyütt csak mint festővel foglalkozunk vele. 
Már mint 11 éves fiú tanujelét adta művészi tehetségének. Szilárd akarat 
és megkettőztetett szorgalom által sikerült Pesten jogi tanulmányai mel
lett, festői keresetéből nemcsak szükségleteit fedezni, hanem egy kis ala
pot is teremteni, a melylyel 1840-ben Bécsbe utazott, hogy a festészetben 
alapos oktatást nyerjen. Atyjának Bécsben tartózkodó nővére Borbála,
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Fesztetits Imre gróf özvegye, a művészet terén való kiképeztetési szán
dékát méltányolván, nemcsak buzdította, de segélyezte is. Bátorítólag hatott 
kedélyére ama nem remélt kitüntetés, a melyben az által részesült, hogy 
a bécsi cs. kir. képzőművészeti akadémia tanárai, névszerént Kuppelwieser 
Endre és Damhauser, valamint Petter Ántal akad. igazgató, őt, előmuta
tott festményei alapján, mindjárt az antik-osztályba vették föl. Ez kevés 
ifjúnak jutott osztályrészül, mert ide már csak azok juthattak, a kik kellő 
gyakorlottsággal bírtak és tökéletesen rajzoltak. Kuppelwieser is a hír
neves Ranftl műtermeiben tanult s csakhamar keresett arczképfestővé 
vált. 1841-ben elveszítette atyját, maga pedig nagyfokú szemgyúladást 
kapott. Ennek következtében más pályát kellett választania. Kincstári 
hivatalnok lett s e mellett szorgalmasan festegetett. Nevezetesebb képei 
közül való Ormos Zsigmond, volt temesi főispán arczképe, a magyar sza
badság hajnalát jelképező allegorikus festmény. Nagyobb képei Syrmium- 
ban, Új-Zalánkeménen és Szlavóniában, Weliskovczén vannak. A pécsi 
fogház kápolnájában lévő „Krisztus az olajfák hegyén“ szintén tőle való. 
Sok másolatot is készített Tizián, Coreggio és Van Dyk után. Megfestette 
Zrínyi Miklóst és legutóbb Draskovics grófot, Baranyavármegye egykori 
főispánját. E képét Baranyavármegye közönségének ajándékozta.

Mücke Ferencz, József, született Zalamegyében. A festészeti akadé
miát Bécsben végezte. Tanulmányai befejezése után Zágrábba ment, hol 
Strossmayer diakovári püspök megbízásából tiz képet festett. E képek 
tárgya a horvátok történetéből van merítve. Mind a tizet sokszorosították 
s Szlavóniában és Horvátországban terjesztették. Minden valamirevaló 
horvát házban föltalálhatok Mücke képei. A 60-as évek végén Pécsre jött 
s itt le is telepedett. Első pécsi festménye Anker kanonok arczképe volt, 
melylyel nagy föltünést keltett s a mely után számos megrendeléssel hal
mozták el. Igen sok oltárképet festett. A lyceumi templom falképeit is ő 
festette. Genre-képei közül „Eva“ és a „Napszámos“ kiválók. Rendkívül 
munkás festő volt, állandóan dolgozott s képeit szerencsésen el is ado
gatta. 1879-ben egy nagy oltárképen dolgozott s a hágcsóról leesett. Az 
esés következtében valami belső baja tám adhatott; mert ettől kezdve 
folytonosan betegeskedett s még az évben meg is halt. Leánya, férjezett 
Jakabfyné  még pár évig Pécsett maradt s igen szép olajfestményekkel 
gazdagította a pécsi műbarátok képgyűjteményét.

Irinyi Sándor, a pécsi főreáliskola rajztanára, született Esztáron, 
Biharmegyében, 1840. január 27-én. Már mint gyermek elhagyta a szülői 
házat, hogy a debreczeni kollégiumba léphessen. Tanulmányait kitűnő 
sikerrel végezve, ideális hajlamainál fogva nem követte atyja tanácsát, 
ki őt pappá szerette volna nevelni, hanem elment Pestre, hol magát kizá
rólag a műfestésre adta. Két év múlva Nagyváradon, Debreczenben, majd 
meg Nagy-Szalontán, mint arczképfestő működött. De ámbiczióját ez sem 
elégítette ki, hanem mint 22 éves ifjú, egyedül saját erejére támaszkodva, 
a nürnbergi festőakadémiára ment. Itt folytatta tanulmányait 1862- és 
1863-ban Kaulbach és Schlotthauer vezetése alatt; de visszatérvén hazá-
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jába, ismét csak arczképfestésre szorult. A koronázás évében meghívták 
Nagy-Kőrösre rajztanárnak, de itt is csak két évig működött; mert mikor 
az Eötvös József báró által alapított három 000 frtos művészi ösztöndíj 
egyikét megnyerte, elbocsáttatását kérte az intézettől s ismét Nürnbergbe 
utazott; a rákövetkező két évet pedig a müncheni festőakadémián töltötte. 
Visszatérvén hazájába, a szegedi állami főreáliskolához jutott, mint ren
des rajztanár; a szegedi árvíz után a pécsi főreáliskolához nevezte ki a 
tanügyi kormány. Itt meg is maradt állandóan. Tanítványai előtt, mint 
a pontosság és kitartó munkásság, mint a szigorú fegyelem és odaadó 
szeretet embere volt ismeretes. Kiváló szeretettel karolta föl a tehetsége
ket, és buzdítására számos tanítványa lépett a művészi és rajztanári pályára. 
0  maga még tanulmányi ideje alatt néhány kiváló képet festett, s tanár
kodása alatt is, habár mint keresett tanár családoknál is el volt foglalva 
tanítással, minden szabad idejét, kivált a nagy szünidőket művészetének 
szentelte. így fölgyült műveiből egy kis gyűjteményt a pécsi főreálisko
lának is ajándékozott, mely méltó alapját képezi egy leendő képtárnak. 
E művei között különösen Karthausi-ja kiváló becsű. Van e kívül számos 
tanulmány- és arczképe, kréta- és szénrajza s néhány nagyobb népéleti 
jelenetet ábrázoló eredeti kompozicziója, de ezek kivitelében megakadá
lyozta a halál, mely őt 1893. deczember G-án elragadta az élők sorából. 
1873-ból való „Disznó-vásár“ czímü pályanyertes műve s a későbbi évek
ből számos tájképe. így a pécsi kiállításon látható volt tőle Pécs látképe, 
a Dorozsmai száraz malom, Tiszaparti tájképek stb. Megfestette Árva
váralját, Dévény várát, a zólyomi várat, Selmeczbányát, a nagyszalontai 
csonka tornyot stb.

Graits Endre pécsi festő, született Mohácson, 1854-ben. Középisko
láit Pécsett végezte. A rajzolás és festés iránti hajlamot tanára, Tirczka  
Ferencz keltette föl benne, a ki maga is jó rajzoló és festő volt. Graits, 
már mint tanuló, egy Pécsett általánosan ismert eszelős embert festett 
m eg: a szalántai „Gergő“-t. E képpel tűnt föl művészi tehetsége. Troli 
Ferencz v. püspök, akkor kanonok, magához hivatta a gyermek-festőt s 
megígérte neki, hogy ki fogja képeztetni. Föl is küldte Bécsbe a festé
szeti akadémiába, később pedig Rómába küldte tanulni. Mint a festészeti 
akadémia növendéke, szerzetes akart lenni, hogy a zárda falai közt az 
anyagi gondoktól menten egyedül a művészetnek élhessen. E szándékban 
megakadályozta atyjának halála ; mert a család fönttartásának nehézségei 
ő reá nehezedtek. E körülmény megnehezítette előhaladását is ; folytono- 
nosan a „napi kenyérért“ kellett festegetnio. 1882-ben visszatérve Pécsre, 
számos oltárképet és falfestményt készített. Ő festette a pécsi belvárosi 
templom falfestményeit. Mint templom-festő, állandóan el van foglalva. 
0  festette ki az Ágoston-téri templomot, az egerági, hirdi, duna-szekcsői, 
véméndi, sombereki templomok képeit. Festett Segesden, Nasicon, Bony- 
hádon, sőt Boszniában és Bukovinában is. Készített a szentképeken kívül 
sikerült arczképeket is.
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Holló Zsigmond, festő, született 1858-ban Miskolczon. Alsóbb isko
láit ugyanott végezte, a festészetben pedig Budapesten, Benczúr iskolájá
ban nyert kiképeztetést. A 80-as évek elején került Pécsre és a Zsolnay- 
féle gyárban nyert alkalmaztatást. Később, mint önálló festő arczképek 
festésével tartotta fönt magát. 1896. február 11-ig mint ipariskolai rajz
tanító működött. Ekkor a halál elszólította a fiatal művészt az élők 
sorából. Festményei a város műpártolóinál föltalálhatok. Több képkiállí
táson részt vett s genre-képeivel mindenütt elismerésre talált.

Horváth Károly, mint kezdő festő a vármegye millenniumi képével
tűnt föl. Pécsett született 
1873-ban; atyja vasúti tiszt. 
Középiskolai tanulmányait 
a pécsi főreáliskolában vé
gezte. Művészi tehetségét 
Irinyi Sándor fedezte föl, 
a ki igen szép jövőt jósolt 
neki. Pécsről a budapesti 
minta-rajziskolába ment s 
Lotz és Székely  mesterek 
vezetése alatt festegetett. 
Baranyavármegye közön
ségé 3 ezer forinton vele 
festette meg a millenniumi 
képet, a mely Perényiné 
Kanizsay Dorottyát, a sik
lósi vár úrnőjét ábrázolja, 
a mint a mohácsi vész után 
az elesett hősök közt föl
találja Tomory érsek holt
testét.

A szobrászok közül föl
jegyzésre méltó Bartalics 
József, ki voltaképen egy
szerű kőfaragó volt Pécsett; 
de a régi székesegyházra 

faragott apostolaival mégis csak megörökítette nevét.
Kis György már országosan elismert művész. A ma élő szobrászok 

legelsői közt foglal helyet. Született Baranyavármegyében, Szászváron, 
1852. augusztus hó 17-én. Szülei szegény, negyed-telkes földművelők, a 
kik, mivel két kis leányuk meghalt, idősebbik fiukat meg katonának 
sorozták be, a kis Gyurira nagyon ügyeltek ; de a falusi iskolánál tovább 
nem taníttathatták. Atyja különben polgártársainál ügyesebb, életrevalóbb 
volt; értett a bognármesterséghez, sőt hordókat is tudott készíteni s e 
mellett szerszámfával kereskedett. Fia, Gyuri, 13 éves korában lovakat 
őrzött az erdőn s e mellett bicskájával feszületeket, szenteket, angyalokat

Kis György.



Kardhordó apród.
Kis György szobra az új országházban.
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faragott. Otthon a ház oldalát s a szoba falait tele rajzolta tulipánokkal. 
Faragás közben a lovak többször kárba mentek s ez okból a Gyuri sok
szor kikapott. Látván szülei, hogy a fiúnak az ő életmódjukhoz nincs 
kedve, mesterségre adták a kovácshoz; de itt meg a vasat égette el 
gyakran s így itt se lehetett különös nyugalma, mert a dorgálás és ütle
gelés elől megszökött. Végre addig zaklatta szüleit, míg behozták Pécsre s 
itt ajánlgatták egyik-másik festőnek, kőfaragónak, de eredménytelenül. 
Történt azonban 1868-ban, hogy a szászvári bérmálás alkalmával Troli 
Ferencz pápai praelatus, a püspök oldalkanonokja, a plébánosnál meg
látván a fiú faragványait, a következő év márczius havában Keltz 
Ferencz képfaragóhoz küldte Gráczba, a hol Kis Gyuri mindjárt alakok 
faragásához foghatott. A rajziskolában kitűnt, sőt egy katonai halottas
kocsi tervrajzával díjat is nyert. Néhány év múlva, 1874-ben, a müncheni 
akadémiára ment, a hol „Irgalmas samaritánusu-áva\ az akadémia első 
díját, az ezüst érmet nyerte; a magyar kormánytól pedig ezer forint ösz
töndíjat kapott. Hazajővén, a m. kir. operaház számára faragta Peri Jakab 
operaköltő és Palestrina János zeneművész szobrát; a honvédelmi palota 
részére Árpádot, pályázat folytán pedig a Deák-mauzóleum számára a 
gyászoló géniuszt. Rómában egy évet töltvén, ott mintázta az „Apagyil- 
kosu-t, mely anatómiai részleteivel a római művészek figyelmét magára 
vonta. Az 1883-ild nemzetközi pályázaton ő nyerte el 64 versenytárs közt 
a harmadik nagy díjat az Urbinóban emelni szándékolt Rafael emlék
szobra mintájával. A budapesti kiállításon föltűnt egyéb szobrai közt 
„A kakas tolvaj“ genre-szobra, melyet a főváros vett meg. 1885- és 1886-ban 
Pécsett dolgozott a székesegyház külső szoborművein. O alkotta a déli 
bejárat fölött levő magyar szentek hódolatát s a 12 apostol szobrát. Pécs
ről távozván, megnősült és Budapesten letelepedve műtermet nyitott. 
1889-ben Berlinbe utazott, mert Budapesten nem volt munkája. A pécsi 
székesegyház fölszentelésére ismét hazatért s az óta itthon, Budapesten 
folytatja működését. 1892. márczius havában Pozsegán leplezték le egyik 
legsikerültebb művét, a város megszabadítójának, a hős francziskánus 
Imbriszimovics kukának  szobrát. O mintázta a pécsi Szepesy-szobrot, 
mely a sétatéren áll. Az új országház számára pedig a szebbnél szebb 
szobrok egész sorozatát készítette. Az új országházban lévő egyik nemes 
apródját képben be is mutatjuk. Remek alkotás.

Kis György készítette Aba Sámuel, Péter, Salamon és III. Ferdi- 
nánd királyok szobrát; a vezérek közül pedig ő mintázta Jurisicsot, Erdődyt 
és Zrínyi Miklóst. Alkotásai közül említést érdemel Berzsenyi Dániel 
szobra, melyet Szombathelyen az idén lepleznek le. A szépművészeti 
muzeum számára a kormány megbízásából egy Faun-csoportot mintázott, 
mely a kiállítási műcsarnokban látható. Az esztergomi székesegyház 
részére, Vaszary Kolos herczegrimás rendeletére egy márvány-oltárt készí
tett, a melyet három szobor díszít.

Hoppéi János, kezdő szobrász, művészi tehetsége azonban már is 
szép reményekre jogosít. Született Pécsett, 1874. évi május hó 28-án.
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A pécsi főreáliskolában 4 osztályt végzett s mint 13 éves fiú, Tirolba 
ment a fafaragókhoz s Grödner-Thalban három évet töltött. Á pécsi keres
kedelmi és iparkamara 300 frtos ösztöndíjat adott nek i; ezzel Budapestre 
utazott s az iparművészeti iskolába lépett. 1891 óta a bécsi császári 
művészakadémiának a növendéke és a világhírű Zumbus mellett mintáz- 
gatja szobrait. 1895-ben őfölsége által alapított ösztöndíjakból 430 forintot 
kapott. 1893-ban, már mint 19 éves ifjú részt vett egy díszes női mell
szoborral a budapesti műtárlaton. Szobrai közül említést érdemel „ Vak 
Béla“ — „Adam és Éva .“

Zsolnay Vilmos világhírű majolika-gyárában állandóan alkalmaz 
festőket, szobrászokat, a kik közül többen le is telepednek Pécsett, hogy 
itt rendes otthont, családi tűzhelyet alapítsanak. Kaldewey Kelemen raj
zoló és festő, a ki hosszabb ideig volt a gyárban, később önállóan kereste 
meg kenyerét s művészileg kezelt ecsetjével maradandó becsű emlékeket 
hagyott maga után. (J festette meg Kardos Kálmán főispán hidasdi ottho
nát s ünnepélyes főispáni beiktatását. A 80-as évek vége felé sorvadásba 
esett s rövid idő múlva meghalt. A szobrászok közül említést érdemel 
Klein, ki remek dolgokat produkált s Nagy Mihály, a ki több, mint hét 
évet töltött városunkban s 1896-ban Kossuth szobrával vonta magára a 
műbarátok figyelmét.

S z í n é s z e  t_

Hogy mióta van Baranyában színészet, erre határozott feleletet nem 
adhatunk; de hogy már a század elején rendes, szervezett színtársulatok 
tartottak Pécsett előadásokat, erre levéltári bizonyítékaink vannak. 1817- 
ben Pécs város tanácsa Király József püspökhöz folyamodott s arra kérte, 
hogy engedné meg, miszerént a mai lyceumi templomot, mely akkor 
oltár és templomi dísz nélkül, teljesen üresen állo tt: szinielőadásokra föl
használhassák. A püspök a kérelmet elutasította. 1821-ből már szinlap- 
jaink is vannak. 1834-ben Trahert nevű festő tett lépéseket a fölsőbb 
hatóságoknál egy Pécsett létesítendő színház iránt. Az volt a terve, hogy 
a jelenlegi színháztól keletre fekvő ház helyén, a hol a Dominikánusok 
félben lévő temploma állott, alakíttassék át színházzá. Ebből a tervből se 
lett semmi.

A szinielőadásokat 1840-ig magán házakban tartották. Rendes szín
háza Pécsnek nem volt. 1839-ben a polgári kaszinó, mely jómódú német 
nyárspolgárokból állott, arra határozta el magát, hogy a kaszinó udvarán 
színházat épít. Ez a kaszinó ott volt, a hol jelenleg a kir. tábla épülete 
áll. Tőszomszédja a város plébánia épülete volt, a „Nádor“ fölött. A mint 
ez a „Bürgerliche Gesellschaft“ benyújtotta kérelmét a város tanácsához, 
néhai Trixler István  „kebelbeli háztulajdonos“, a jelenleg is meglévő 
„Hattyú“-épület akkori tulajdonosa, szintén kedvet kapott színházépítésre 
s azzal argumentált a város tanácsa előtt, hogy ő magyar színházat épít.
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nem pedig németet, mint a polgári kaszinó s az ő színháza a főutcza 
kellő közepén, közvetlenül a „Nemzeti kaszinó“ épülő háza mellett lenne. 
A német bürgereknek már csak azért sem engedhető meg a színházépítés, 
mert a vallási érzést mélyen sértené, ha a színházat a plébánia tőszom
szédjába, a templomtól 6 ölnyire építenék. Még Szepesy püspök hamvaira 
is hivatkozott a jó öreg Trixler, de a helytartó-tanács, melynek Pejaclie- 
vich  volt az elnöke, mindazonáltal a polgári kaszinónak adta meg az 
engedélyt, hozzá tevén, hogy az új színházban csak olyan drámák adha
tók, melyek a bécsi, pesti, vagy budai színházban már előadattak s ezt 
a város kapitánya előtt igazolni tudják.

A polgári kaszinó 456 negyven forintos részvényt bocsátott ki s 
még az évben hozzáfogott a színház megépítéséhez. Pécsnek ez időben 
11 ezer lakosa volt, de a mint az öreg Trixler a helytartó-tanácshoz 
beadott kérelmében megírta v a la : „Szabad királyi Péts városában a 
neveltebbek száma naponként inkább szaporodván — elengedhetetlen 
szükséggé vált a színház megépítése.“

A következő év őszén fölépült Thália temploma s két színigazgató 
versenyzett érte: Sey  Ferencz, ki német színtársulatával már az előző 
évben is Pécsett volt s a mint kérelmében siralmasan elpanaszolta, 11 ezer 
forint veszteséget szenvedett. A másik pályázó Schmidt Sándor volt, a 
pesti német színház igazgatója. A főváros akkor is ellenállhatatlan erővel 
birt a provincziára s így történt, hogy S ey  Ferencz elbukott és a szín
házat 3 egymásután következő évre a pesti színigazgatónak adták, a ki 
1840-ik év október havának elsején megkezdte előadásait az akkori új 
színházban.

A város magyarajku és magyar érzelmű közönségének sikerült nagy 
nehezen kivívni, hogy néha-néha magyar előadásokat is tartottak. Elkép
zelhető, miféle előadások lehettek ezek, a mikor a német színészek magyar 
darabokat produkáltak. Megjegyezzük itt, hogy az időben minden héten 
egyszer, keddi napon, tánczestélyt rendeztek a színházban. A nézőteret 
egy színvonalra emelték a színpaddal s víg zeneszó mellett kivilágos 
kivirradtig járták.

A magyarság addig agitált, míg kivitte, hogy az év egyik szakában 
teljesen magyar előadásokat tartottak. Havi Mihály és Szabó József 
színtársulata 1846-ik év november havában kezdte meg Pécsett magyar 
előadásait. A novemberben megkezdett szezon márczius végéig tartott. 
Az operák nagyban járták.

Az ötvenes évek elején ismét a németek foglalták el a színházat. 
A lakosság kedélyállapota azonban annyira nyomott volt, hogy senki se 
érzett valami különös kedvet a színészet iránt, lett légyen az előadás 
magyar, avagy német. A részvények értéke annyira leszállt, hogy már 
fele áron kezdtek rajtuk túladni. Pichler József\ báró Prándau jószág
kormányzója, kapott az alkalmon s az összes részvényeket megvásárolta. 
A színház az övé lett. 1855-ben Oertzen Gusztáv nőül vette a jószág-
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kormányzó leányát, Francziskát. Neje testvéreit kielégítette s így jutott 
birtokába az akkori polgári kaszinó épületével együtt a színház.

Eleinte német színtársulatok játszottak; később azonban újra csak 
a magyar foglalta el a teret, a mi nem csekély küzdelembe került. Az 
akkori tanács egy világért se mert volna magyar színtársulatnak enge
délyt adni; a polgárság magyar része meg semmiért se ment a német 
színházba. Oertzen Gusztáv látta, hogy így tönkre kell mennie, az utolsó 
lépésre tökélte el magát. Mint aféle volt dzsidás főhadnagy, ékes német
séggel megfogalmazta kérelmét, melyben előadta, hogy a város tanácsa 
nem enged be a városba magyar színtársulatot s a színház, melyben ren
geteg pénze fekszik, csak addig a pár hónapig hoz jövedelmet, míg a 
német színtársulat tart benne előadásokat s az év többi hónapjaiben üre
sen áll. Ez rá nézve fölötte káros. Arra kéri a helytartó tanácsot, hogy 
engedjék meg színházában a magyar előadásokat is. Alázatos kérelmével 
személyesen fölutazott Bécsbe s katonás parádéba vágva magát, beállított 
Albrecht főherczeg elé s élőszóval is előadva panaszát, átnyújtotta kérelmét.

A főherczegre olyan nagy hatással volt Oertzen Gusztáv színház- 
tulajdonos megjelenése és előadása, hogy átvéve a kérelmet, nyomban 
rákanyarította czeruzával a következő utasítást: „Wenn er der E ig en tü 
mer ist, so soll man ihm das Recht ertheilen 1“

Ez időtől kezdve Pécsett minden év őszétől a következő év 
tavaszáig magyar színtársulat működött s minden év tavaszán a nyár 
közepéig német. 1876-ban aztán végkép kifüstölték a németeket Pécsről. 
A város közgyűlése hazafiságának fényes tanúságát adta, a mikor kimondta, 
hogy — soha többé, mindörökké! Soha többé be nem enged német szí
nészeket; a színház magyaroké lesz mindörökké.

Latabár társulata volt az első, a mely Oertzen Gusztáv színházában 
a magyar szezont megnyitotta. Utána Molnár, Részler, Takács és Ujfalusi 
színigazgatók bírták a pécsi színházat. Ezek alatt játszott nálunk: Lend- 
vai Márton, Egressy Gábor, Odry Lehel, Prielle Kornélia, B ulyovszky  
Lilla, Mátray Laura, Komlóssy Ida, a magyar színészet egének mind
megannyi fényes csillaga.

A hatvanas években, úgy szólván, fénypontját érte el a pécsi színé
szet. Az időben volt itt Újházi, a nemzeti színház kitűnő tagja s hazánk 
színészetének nem egy jelese. Szigethy Imre színtársulata csupa kitűnő 
erőkből állott. Tamásy, Bényei, Balla, Eőry, Halmi, Egyed, Kőrösmezei, 
Kántoráé, Pifkó Riza, Németh Irma, mind Pécsett működtek. Kolozsvár 
után Pécs volt az ország egyedüli városa, hol az „Ördög pilulái“ czímü 
nagy látványosságu színművet előadták. Csak később, jóval később került 
színre máshol. A budapesti népszínházban a múlt országos kiállítás alkal
mával, 1885-ben újították föl e kiállításos színművet s vagy százhúszszor 
adták egymásután.

A mi régi színházunkban az ország legjobb nevű színigazgatói tar
tottak előadásokat: Follinusz, Károlyi, Csóka, Völgyi, Arady, Gerőfy, 
Bogyó váltakozó anyagi sikerrel. Bogyó Alajos opera-társulatot is tartott.
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Természetesen bevételeit fölemésztették a magas fizetések. Láng, Dalnoki, 
Dalnokiné, Balázsné Bognár Vilma, Gerecsné, mind nagynevű művészek 
és művésznők, a kik jól megfizettették magukat. A legszebb, eredményt 
az említett igazgatók közül Arady Gerő érte el, a ki egymásután három 
sziniszezont töltött városunkban kitűnő erőkből szervezett társulatával. 
1886-ban utána következett Mészáros, a ki teljesen tönkre tette a színé
szet tekintélyét Pécsett. Pénz nélkül, eladósodva jött Pécsre s a hitelezők 
annyira megtámadták a színház kasszáját, hogy képtelen volt a társulatot 
fizetni. Mészáros a szezon második felében beadta a kulcsot s odébb állott, 
a társulat pedig konzorcziummá alakulva napi osztalékra játszott. A szin- 
ügyi bizottság gyűjtést rendezett s az összegyűlt alamizsnát kiosztotta a 
színészek közt.

Ez volt az utolsó szezon a régi színházban. A város hatósága a 
minisztérium rendeletére tüzrendőri vizsgálat alá vette a színházat s 
kimondta, hogy nagyobb szabású átalakítás nélkül előadások nem tart
hatók benne. Követeltek vasfüggönyt, vas-szerkezetet és sok egyebet. A 
tulajdonos azonban nem volt hajlandó a nagy áldozatokra.

Somogyi Károly színigazgató 1887-ben színkört épített a torna-csar
nok mellé s az új színház fölépüléséig minden év tavaszán e faalkot
mányban tartott elődásokat. Az Oertzen-féle színházat megvette a város 
és átalakíttatta a kir. tábla számára fényes berendezésű palotává.

Mikor a város képviselőtestülete megelégelte azokat a folytonos 
ütlegeket, melyekkel a közönség élőszóval, a sajtó meg nyomtatásban 
döngette, sürgetvén a közönség számára rendes téli színházat: a kilencz- 
venes évek elején kiíratta a pályázatot a színház tervére, helyül jelölvén 
ki a király-utczában levő régi katonai kórház telkét, mely felé — elég 
helytelenül — a közkivánság konczentrálódott. A pályázaton a Steinhardt 
és Lang budapesti műépítészczég nyerte el a kétezerforintos díjat s az ő 
— később módosított s javított tervüket fogadta el a közgyűlés is az 
építés alapjául. A terv kigondolója Lang Adolf, kidolgozásában segítője 
Steinhardt Antal. A közgyűlés őket bízta meg azzal is, hogy a terv 
keresztülvitelekor vezessék az építést, a miért nekik 10.000 forint tisztelet
díjat ajánlott föl. Boldogult Munczhart Géza városi főmérnök szakföl- 
ügyelete alatt 1893. junius 3-ikán kezdték meg az építést azzal, hogy bon
tani kezdték a király-utcza csúfját, a régi katonakórházat, s ugyanez év 
deczember tizenötödikén már tető alá került az új színház nézőtere. Az 
1893-ról 94-re átmenő tél enyhe időjárása mellett folytatták a munkát s 
1894 februárjában a színpad vastetőzetét is elkészítették. Azóta a külső 
vakolás, belső berendezés, díszítés munkálatai váltakozva folytak — még 
télen is a berendezett légfűtés melege mellett — 1895. évi szeptember 
haváig, mire teljesen megépült az új színház.

Hogy az új épület leírását adjuk, csak röviden mondunk el egyet- 
mást az épületnek három tagolt részéről: az előcsarnokról s ehhez tar
tozó folyosókról és helyiségekről. A tágas előcsarnokból, mely alig szükebb 
a budapesti operaház földszinti előcsarnokánál, öt folyosón megy föl a
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közönség a nézőtérre. A közép folyosó-lépcső a földszinti ülőhelyhez és 
páholyokhoz és az erkélyülésekhez vezet; az ettől két oldalt vezető külön- 
külön elzárt lépcsőn juthatni az emeleti zártszékhez és a karzat állóhe
lyeihez. A két legszélső folyosó tulajdonképen nem he-, hanem kivezető út

A nemzeti színház Pécsett.

a földszinti ülőhelyektől. Előadás után és veszedelem esetén a földszint
nek a színpad felé eső részében levő közönség — hogy a kivonulás gyors 
legyen s tolakodás nélküli — e két kijárón hagyja el a színházat.

A nézőtér körülbelül 1150 embernek ad kényelmes helyet. Van 
benne 244 földszinti zártszék, 37 erkélyülés, 271 emeleti zártszék,

29
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van 42 páholya s álló közönségnek föntartott hely földszinten és a kar
zaton mintegy 400 ember számára. A színpad és mellékhelyiségei foglal
ják el a legösszébb szorított részét az épületnek. A tervezők erre felé 
haladva a tervnek az adott helyre való rászorításánál mintegy kifogytak 
a térségből; a mily bőkezűséggel pazarolták a helyet az előcsarnokon, 
úgy vonták el azt a nézőtértől és a színpadtól. De segítségükre volt az 
a különös lejtméreti viszonya a teleknek, hogy a földszinttől lefelé három 
emeletnyire kaphattak utczai világitásu helyiségeket anélkül, hogy a 
földbe kellett volna mélyedniök, hogy ott sötét, megvilágítandó üregeket 
kapjanak. A színpadnak ilyenformán 72 mellékhelyisége van, mind utczai 
világitásu.

Az új színház telekkel együtt négyszáz tizennégyezer hatszáz 
kilenczvenlcét forintba került.

Somogyi Károly  színigazgató társulata 1895. október 5-én tartotta 
nagy fénynyel és pompával az új színházban a megnyitó előadást. Váradi 
Antal dr., ez alkalomra prológot irt. Az első estén csupán meghívott 
vendégek vehettek részt az előadáson, a kik semmi díjat se fizettek helyeik
ért. A kormányt Perczel Dezső és Dániel Ernő miniszterek képviselték. 
Azóta Somogyi Károly bírja az új színházat, a ki a várostól 5 ezer forin
tot meghaladó segélyben részesül.

A vármegye nagyobb helyein, Mohácson, Siklóson, Villányon, 
időnként megjelenő kisebb színtársulatok szoktak előadásokat tartan i; 
színháza azonban csak Pécsnek van.



Építkezés Baranyában.

Rég óta ismeretes, hogy hazánk dunántúli része már ősidőben a 
kultúrának kiemelkedő pontja volt s e tekintetben Baranyavármegye a 
rómaiak előtt, alatt és után, ép úgy mint a nyugodt fejlődés fonalát megszakító 
népvándorlás után, az építőművészeti alkotások talaja volt. A magyarok 
itt bejövetelökkor, annyi sok száz évi pusztítás, minden átvonuló nép 
rombolása után is, egyáltalán nemcsak puszta romokat, hanem számos 
nagy községet, számtalan fa- és kőépületet, sőt bizonyosan számos kőtem
plomot és várat is találtak. Nem szabad ugyan a népvándorlásnak ismert 
pusztításain kívül még azt a sajnálatos balvéleményt se figyelmen kívül 
hagyni, mely az ezredév elközeledése idején az építést minden keresz
tény, s igy bizonyosan az itteni szláv és germán népeknél is megakasz
totta. Nevezetesen nem volt elég, hogy a négy-öt száz éven át tartott népván
dorlás a római világ építő művészetének szine-java emlékeit elsöpörte, az 
építés gyakorlását lehetetlenné tette, az építés és minden művészi alkotás 
szabályait, ismeretét és minden technikai fogását elfeledtette ; hanem ezen 
fölül a keresztény népeknél, János evangélista „Titkos jelenései“ czímü 
könyvének egy helye félreértéséből, általános lett a meggyőződés, hogy az 
ezredik évvel vége lesz a világnak! Hihetetlenül zavaróan hatott e meg
győződés egész Európa kultúrájának fejlődésére, de főkép az építési kedvre. 
E balvélemény következtében a nagyobb szabású monumentális építkezés 
egész Itáliában és Franczia-, úgy mint Németországban csak a rettegett 
1000-ik év eltelte után vett lendületet. Az általános kultúr-állapotokon 
kívül egész Európában még ez a látszólag kicsinyes ok is jelentékenyen 
közre hatott abban, hogy egész Itáliában a IX. és X. százévből csak 
töredékeket, vagy kisebbszerü új építkezések maradványait ism erjük; 
Németországban pedig Nagy Károly császárnak építkezésein kívül jófor
mán csak fa-épületeket találunk. A mi vidékeinken megtelepülő magyarok 
tehát csak is a régebbi, még az itteni római uralom idejéből fönmaradt 
épületeket találták; de ezeket, ha nem pusztították is el, újakkal a vezé
rek korában bizonyosan se maguk, sem a benszülött szlávok és néme
tek nem szaporították.

A megtelepülő magyar vezérek kezdetben, külföldi kalandozásaik 
idejében, bizonyosan ép oly kevéssé telepedtek le városokban, mint maga 
a nép, mely sátrai alatt tanyázva folytatta itt is a nomád életet. Mind a 
mellett csaknem bizonyosra vehető, hogy a fővezérek, kik az országot 
maguk közt fölosztották, tartományaikban egyes régi várakat, megerősített 
helyeket lakásul szemeltek ki maguknak. így szerepel már a honfoglalás 
idején Kupavára, mint Koppány somogyi vezér fészke, mely alatt föld-
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várat kell értenünk. Szabolcscsal a hagyomány a nevéről nevezett várat 
építteti; Gyula, erdélyi vezér a maga nevéről nevezett várban áll ellen 
István seregeinek stb.

Még szembetűnőbb a hajdani, itt talált várak szerepe a szent István 
vármegye fölosztása, főkép pedig az általa alapított tiz püspökség helyé
nek megválasztásában.

Mindez csak általánosság és mint keret vonatkozhatik az építés tör
ténetére Baranyavármegyében. Mind e mellett föl kellett említenem, mert 
ebből érthetjük meg — a mi különben nem volna annyira érthető — 
hogy miért játszik Baranyavármegye már e régi korban hazánk építésé
nek történetében is olyan kiváló szerepet.

Az egész Dunántúl, sőt egész Magyarország egyedüli és legbecse
sebb épület-maradványa az a földalatti kis kápolna, vagy a mint általá
nosan ismeretes: sirkamara, a mely Pécsett, a székesegyháztól délre a 
plébánia-épület tövében egy vasrácstól elzárt földalatti folyosócska végé
ben látható. A vasrácsos folyosó, tizenegy lépcsőn kis félköríves ajtócskán 
át egy parányi (2 m. széles, 126 cm. hosszú és 189 cm. magas) előcsar
nokba vezet. Innen ismét félköríves ajtónyíláson át érünk a tulajdonképeni, 
szintén dongaboltozatos sirkamarába, mely csak 31 cmrrel magasabb mint 
az előcsarnok (220 cm. magas) s terjedelme sem sokkal nagyobb : 320 cm. 
hosszú és 281 cm. széles.

E becses építőművészeti emlékünket legelőször Koller vizsgálta meg 
és irta le tüzetesen. (Prolegomena 25. 1.) A boltozat anyaga szerinte olyan 
anyagú és alakú téglákból áll, mint a I. M. P. N. föliratu, Eszéken talált 
római téglák, s ennek alapján állítható, hogy a sirkamara a rómaiak 
pannoniai uralkodása idején és pedig Kr. u. 441. év előtt épült. Eredeti 
rendeltetése iránt alig lehet kétség; minden valószinüség szerént ez csak 
alsó része és pedig temetkezésre szánt kriptája az egykor fölötte emel
kedett kápolnának ; mely igen régen, talán már a rómaiak elhurczolko- 
dása idején eltűnt a föld színéről; míg ez a, boltozata fölött ma is 259 cm. 
vastag földréteggel terhelt kamara, eltemetve, ismeretlenül élt át 1400 évet; 
s ekkor is 1780-ban a székesegyház déli oldalához támaszkodó régi épület 
lebontásakor, úgy látszik csak azért került elő, hogy ritka szép falfest
ményeit, a melyeket az anyaföld másfélezer éven át számunkra megőrzött, 
czivilizácziójával hetvenkedő korunk hanyagsága végkép megsemmisítse.

Megemlíti Koller, hogy mikor e sirkamarára bukkantak, ajtaja kővel 
és épület-törmelékekkel be volt töltve, belsejében pedig emberi csontok 
hevertek, mi arra mutat, hogy itt az üldözések idején valakit élve elte
mettek. A szomszéd plébánia-épület alapjainak ásásakor pedig tizenhárom, 
római téglából épített sirt találtak, melyekben a holttestek és kettőben 
az eltemetett üvegedények érintetlenül voltak. Az egyik ilyen hosszúkás 
négy szögű, nyereg alakú födéllel ellátott tégla-sir' belsejében a nyereg
födél három szögébe vésve Krisztus görög nevének kezdő betűi, az u. n. 
Constantin-féle monogramm volt látható; a mi bizonyítja, hogy a sir
kamara körül római keresztény temető terült el.
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Páratlan becsűvé tették e kis épületet ritka szép és fölfedezésük 
idején elég ép falfestményei, melyeket akkor Koller az ő korától telhető, 
pontos színes rajzokban kiadott. E falfestmények a folyó százév folyamán 
már erősen megrongálódtak; de azért Henszlmann még egy részöket, habár 
kissé túlzóan eleven színezésű, de hűen rajzolt képekben újból kiadhatta. 
Ma már azonban, a Henszlmann helyes tanácsainak visszautasítása követ
keztében, a falakról valamennyi s a boltozatról is jó részük a vakolattal 
együtt lehullott, elmáliott és végképen megsemmisült.

E képek tanulmányozásában tehát ma nagyrészt kizáróan a Koller 
és Henszlmann szines rajzaira vagyunk utalva. Ezekről tudjuk, hogy a

A földalatti sirkamara.

sirkamara mindkét, keleti és nyugati hosszfala három-három vörös, fehér 
és sárga festett keretbe foglalt négyszögü mezőre volt osztva, melyek 
közül két-két szélső egyenlő szárú, a középső pedig mindkét falon hosszú
kás négyszögü volt. A nyugati falon Koller egy rongált, három ifjút, 
talán a keleti bölcseket, vagy Dániel és társait ábrázoló alakot és Noét 
bárkájában látta és rajzolta le. A középső kép már az ő idején hiányzott. 
A keleti fal három képe közül azonban már Koller is csak a hajóból 
kidobott és a hajó mögött a töklugas alatti Jónás próféta képét láthatta. 
Mindezekből ma már úgyszólván egy tenyérnyi kép se létezik. A donga
boltozaton azonban, melyet a hatvanas években vízhatlan burkolattal
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bevontak s így azon a nedvesség még nem hatolt át, ma is jelentékeny 
festménytöredékek láthatók. Nevezetesen a boltozat közepén fehér alapon 
vörös kör és zöld koszomba foglalva Krisztus görög nevének kezdő betűi
ből látni még valamit. Ettől négy ellenkező irányban a képmező keretein 
szalagokkal átfont zöld és vörös virágból négy csokor, melyeket két páva 
és két galamb őriz; míg a szabadon hagyott négy sarokban négy nagy 
kör alakú medaillon s ezekben egy-egy férfi és nő mellképe, a melyek 
közül egyet-egyet Henszlmann színes képein láthatunk. A négy sarokban 
ismét négy kisebb csokor áll a négyszög átlói irányában, míg a szabadon 
maradt teret mindenütt vörös virágú, zöld leveles gályák töltik be. Vala
mennyinek eleven színe a fehér alapról ma is igen kellemesen hat.

Végre a belépővel szemben levő északi falon, melyet a levegő bebo
csátására szánt nyílás tör át, vörös, narancs és zöld szalagból álló félkör 
ív alatt Péter és Pál apostolok fölemelt jobbjukkal mutatnak a nyílás fölé 
festett Krisztus-monogrammra. A képmezőt itt is szalagfüzérek és növényi 
ornamentumok díszítik.

A bejárat falán a szintén vörös és narancs párhuzamos szalagokkal 
határolt képmezőn csak zöld növény-díszítményt találunk.

E festmények összefüggő értelmét e helyen nem vizsgálhatjuk. A 
Noé bárkájának, Jónás képének, a galambok, pávák és a többi mind jel
képes értelmű ábrázolásnak összefüggő értelme Henszlmann magyarázatai 
szerint ez lehet: „A k i hisz és m egkeresztelkedik , üdvözül“, s ezt el 
is fogadjuk. Annyival inkább, mert az elpusztult festmények tárgyát úgy 
sem állapíthatjuk meg.

E sirkamara fölött egykor minden esetre kápolna állott, melynek 
falaiból egy rész a sirkamara boltozatán fölül kiemelkedve előjött, de a 
hatvanas években végzett vakolási munkák alkalmával tudatlanságból 
lehordták. Épen úgy pusztultak el a falak összes falképei és pusztulnak 
már a boltozatéi is szemünk láttára, mivel a falakat körülásás és kiszá
rítás helyett három méter vastag földréteggel borították be.

Más ilyen és hadászati, sőt magánépület is bizonyosan maradt főn 
a római korból a honfoglalás koráig Baranyavármegye területén több i s ; 
de ma ezekről, kivévé a római utak maradványait, fájdalom, semmit se 
tudunk. Pécsett a kórházzal szemben, a régi várfalban egy kapu íve lát
ható, a melyet Haas római építménynek ta r t ; ez azonban csak római 
téglákból készült, késő középkori építmény.

A legnevezetesebb adat a honfoglalás kori építkezésre Baranyavár
megye területén mindenesetre az a Conversio Carantanorum czimü köny
vecskében kiadott és sokszor emlegetett adat, a mely szerént a salzburgi 
érsek, kinek egyházi hatósága a mai Baranyára is kiterjedt, 852-ben 
Pécsett, ad Quinque Basilicas, templomot szentelt föl. Erre nézve áll, 
ha még igaza volna is Salamonnak, ki ez adat hitelességét megtámadta, 
hogy itt a mai székesegyház helyén és környékén, már a honfoglalás ide
jén, keresztény templom állott; sőt esetleg több is, tán öt, habár kisebb,
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a melyektől a hely kereszténykori nevét nyerte. Annyi ismeretes, hogy 
a folyó százév elején a székesegyház előtti tér egyengetése alkalmával 
egy régi bazilikának alapfalai jöttek elő, a melyekről még meghatározható 
volt, hogy a mai déli kaputól nyugat felé, a püspöki palota alá is 
benyúlnak. Henszlmann a Péter király által alapított XI. százévi, szerinte 
tán fatemplom alapjainak tartja; de a mint alább látjuk, e véleményt az 
újabb restauráczió alkalmával előjött építési maradványok megczáfolták. 
E helyen egy jóval korábbi, tán az említett IX. százévi templom állha
tott, a mely elpusztulván, helyébe kissé éjszak-kelet felé, s minden esetre 
nagyobb arányokban megkezdette Péter király, vagy az ő idején a püspök, 
a mai templom építését.

Mielőtt azonban erre térnék, futólag megemlítem, hogy a Baranya 
területén létezett kölkedi római Castrum (L. Zeitschrift von u. für Ungarn, 
IV. 294. 1.), maga Baranyavár (L. Tud. Gyűjt. 1820. XII, 66.), a dárdai 
római töltés (Tud. Gyűjt. 1820. 67.) és más, inkább csak hírben élő épí
tési műemlékek mind arra vallanak, hogy a betelepülő magyarok, ha száz 
éven át keveset törődtek is a letelepüléssel, bizonyára eléggé megkímél
hették a rómaiak által le nem rombolt épületeket, arra nézve, hogy a 
nyugati czivilizáczió felé hajló Gejza, István és ezek első utódai még épí
tési előmintákat is találjanak; vagy legalább összes nagyobb szabású 
építkezéseikben a régi, s akkor még részben fönálló városokból induljanak ki.

Szent István tiz püspöksége közül az egyiket épen abból az okból 
helyezte Pécsre, a mely miatt pl. a székesfej érvárit Székesfej érvárra, a 
gyulafej érvái-it ide stb.; t. i. e helyeken már akkor mind régi, virágzó 
városok voltak, a melyek önként mint középpontok kínálkoztak az újabb 
egyházi és világi közigazgatás megteremtésében. Fájdalom, arra nézve 
semmi adat sincs, hogy szent István e megye területén akár székes-, akár 
falusi templomot, vagy más egyebet építtetett volna. Nem lehet azonban 
abban kételkedni, hogy legalább Pécsett ez időben már keresztény templom 
létezett, a mely az igényeknek minden esetre megfelelt annyira, hogy az 
ő életében se Bonipert, se Mór püspököknek nem kellett szükségképen 
nagyobb szabású székesegyház építésébe fogni, mint ezt maga szent István 
Székesfejérvárott tette, hová temetkezni óhajtott. A hagyomány nagyon 
szeret sok mindent szent Istvánnak tulajdonítani, a mire példa a mánfai 
templom, melyet a jámbor hit szent István idejéből származtat. De a 
pécsit a hagyományok után iró Kéjfai Simon mester, legrégibb krónikásunk 
is csak Péter királynak, szent István utódának tulajdonítja. A mánfai 
templomocskára annyit megjegyezhetünk, hogy alapfalai, a mennyire a 
templom külső felén megvizsgálható, mind a kövek összerakása, mind a 
ragasztó anyag minőségénél fogva igen réginek, mindenesetre Árpád-házi 
királyaink idejéből valónak mondható; annyival inkább, mivel e föltevés
nek az alaprajz se mond ellen. A templom éj szaki falán kívül, csekély 
magasságban a föld színe fölött azonban, szembetűnően látszik az újabb 
kori, sőt egyáltalán nem régi, tán a múlt százévben egy remete által, 
igen durván, részben gömbölyű patak-kövekből összetákolt fal. Ennek
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fölülete belül igen egyenetlen, s mint a szószék mögött látható, gömbölyű 
kövekből áll. Ilyen primitiv, de nem régi a boltozat se, mint ez a pad
láson jól látható.

Ismeretes, hogy szent István maga se székesegyházakat, se plé
bánia-templomokat nem építtetett, hanem az előbbiek építésével megbízta 
a püspököket, a kik épen e czélból kapták a terjedelmes birtokokat 
és nagy jövedelmeket, az utóbbiakra nézve pedig úgy intézkedett, hogy 
minden tiz falu építsen közösen egy templomot. Ilyen tiz falu központja 
lehetett Mánfa is, metynek kis temploma többszöri átépítésben ugyan, de 
alaprajzában, úgy látszik mit se változva, napjainkig fönmaradt. Föl
említhető még róla, a mit Haas Baranya leírásában (171. 1.) ir. Szerinte 
Klimó püspök 1756-ban végzett egyházi látogatásának irományaiban 
olvasható, hogy a mánfai templom falain még akkor falfestmények voltak; 
sőt mikor Haas idejében a templomot renoválták, a vakolat alatt egy 
vörös ruhába öltözött barát képe tiint elő. Mindez, valamint a fehér 
márvány és csúcsíves kapu arra vall, hogy az eredeti, kerek szentélyű, egy 
hajós templomocskát, melynek tán még diadal-íve is a régi, a csúcsíves 
kori építés idején a régi alapokon, mondhatni egészen újból építették és 
falait képekkel díszítették. Nem maradhatott azonban ránk ebből a csúcs
íves kori építményből sem több, mint legfölebb a nyugati kapu és némely 
faltöredékek, a melyeket, mint említém, a múlt százév folyamán, minden 
esetre a törökök kiűzése után egészítettek ki olyan emberek, a kikben 
sokkal több volt a buzgóság mint az építési ügyesség, és a kik e mellett 
még építő-anyagért se mehettek tovább, mint a nem messze folydogáló 
patak medre.

A Klimó-féle püspöki látogatás okmányaiból idézi még Haas, 
hogy e templom mellett egy Varsányi István nevű szorgalmas remete 
lakott. Aligha tévedünk tehát, ha azt hiszszük, hogy a remete búzdítására 
és személyes közreműködésével a falubeliek apraja nagyja egészítette ki 
a régi romokat mai sajátságos alakjára.

Nem messze e templomtól más templom is állt hajdan, Írja tovább 
Haas, szent Imre tiszteletére, melynek romjaihoz az ő idejében (1845.) a 
hideglelésben szenvedők szoktak még zarándokolni; de már nincs nyoma. 
Épen így hasztalan kercsnők régi templomaink közül még csak azok
nak is nyomait, a melyeket ő, vagy forrásai romokban ismertek. Ilyenek 
a barátúri, állítólagos gót Ízlésű, falfestményekkel díszített, akkor még 
csak romladozó templom ; ilyen a széki, szakáli, (1485.) komlói, ligeti, 
pölöskei, szopoki, jánosii, kováczenai, egyházbéri, abaligeti stb., a melyek 
közül egyik-másik talán az Árpád-házi királyok idejéből ered; és fölem
lítésük legalább azért engedhető meg, mivel ezáltal egyik-másik részletes 
kutatás tárgyává lehet.

Minket azonban ez a czél nem vezethetvén, áttérünk Baranyavár- 
megye és Magyarország egyik legrégibb Árpádkori építményének, a pécsi 
székesegyháznak  rövid leírására.
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Egyetlen régi épületünkről, sőt valamennyiről összevéve, annyit 
nem Írtak még, mint e nagyszerű alkotásról, mégis Írott adatot eddig sen
kinek se sikerült e templom alapításáról fölmutatni.

Ismeri már a megyében és az országban mindenki azt a Kézai 
Simon mester krónikásunk által föntartott, utána pedig minden króniká
sunk által leirt szájról-szájra járó hagyományt, hogy Péter királyt 
Pécsett temették el, melyet (értsd: a székesegyházat), a mint mondják, ő 
alapított. (Quinque ecclesiae subterratus est, quam fundasse perhibetur.) 
E hagyomány tudományos értékéről azonban, még a legújabb restauráczió 
idején se lehetett tüzetesen szólani, mert a templom bontása alatt igen 
sok, nagy becsű építési és szobrászati maradvány került ugyan elő, csak
hogy ennek nyugodt tanulmányozását sok akadály lehetetlenné te tte ; sőt 
fájdalom, még ma sem engedi meg, úgy, hogy a mit e téren e sorok Írója 
tett, úgyszólván titokban, elég baj és költséggel tehette és részben még 
csak ezután fog másokra nézve hozzáférhetővé tenni.

Mindenek előtt nyilvánvalóvá tette a régi templom megbontása és 
némely már akkor nyilvánosságra jutott fontos adat, hogy a hagyomány 
egészben és nagyban igazat mond, mikor a templom építését és pedig 
épen a napjainkig fönmaradt s az utolsó nagy újjáalakítás idején meg
bontott templomnak építését Péter királynak tulajdonítja. Erre nézve erős 
argumentumokat találunk magán az épületen, a bontás következtében 
napfényre jött épület-maradványokon. így 1882. évi julius 4-én a főfülke 
északi részén nagyszabású román ablak tűnt elő, melynek bélletén kilencz 
medaillon-kép volt látható. E falfestmények korát Czobor a XII. százév 
közepére, legfölebb annak végére helyezi. így a székesegyház e részének 
már száz évvel előbb kellett állnia, mint Henszlmann állítja. Még ennél 
is lényegesebb azonban egy másik körülmény, t. i. hogy a szentély a 
XII. százév közepe előtt már régen létezett, mert ekkor már, hogy az 
újonan kifestett templom több világosságot nyerjen, a régi kis ablakok 
helyett nagyobbakat vágtak a falba (Egyh. Műv. Lap. 1882. 247. 1., idézve 
Gerecze: A pécsi székesegyház, 1893. 26. 1.)

Még ezeknél is többet beszélnek el nekünk azok a nagyszámú s 
igen változatos növényi díszítményekkel ellátott szobrászati töredékek, a 
melyek a főhajóból a fölső templomba vezető lépcső alatt, részben egyes 
pillérek fundamentumai, főkép pedig a csúcsíves kori diadalívnek padláson 
levő részéből, mint épület-anyag, sőt még a déli lejárat figurális domború 
művei mögül is, hová mint pótlókő került, napfényre jöttek.

Schmidt építő-tanácsos és vele az egész építő-bizottság és a szak
értők akkor e faragványos köveket egy hajdani úgynevezett nép-oltár 
mennyezetének (ciborium) tartották s ebből indulva ki Schmidt, a már 
kész építési tervet oda módosította, hogy a szanktuárium közepére szánt 
püspöki oltárt és oltársátrat a fölső templom elejére, előre hozta; az itt 
kiemelkedő falhoz pedig a fölvezető lépcsőzet karjai közé, egy második 
kis oltárt állított, a mint ez ma is látható. Schmidtnek bizonyosan érez
nie kellett a következetlenséget, mikor ide ezt a második, u. n. nép-oltárt
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állította, mely fölé, az ő fölfogása szerént, egykor a romjaiban előtte 
heverő, kőmennyezet borult, holott ezt a mennyezetet nem állíthatta vissza, 
mert a püspöki oltárt kellett mennyezet alá állítania. Ha ő következetes 
marad fölfogásához, akkor két oltár-sátrat kellett volna építenie, de ezt 
nem tette, mert a két sátrat a magassági méretek miatt egymással kap
csolatba nem hozhatta, vagy mivel Két sátrat fölöslegesnek tartott, habár 
hite szerént hajdan kettő állott e templomban.

Sajnáljuk, hogy e sorok még a mindjárt említendő argumentumok 
összefoglalása után is könnyen az elhamarkodott állítások hatását teszik, 
de kénytelenek vagyunk már itt, habár röviden összefoglalni azokat a ténye
ket és a tényekből levonható következményeket, a melyek abba a bizo
nyos magtárba zárt sok régi fényről és dicsőségről szóló füstös kövekről 
elénk tárulnak.

A bontás alkalmával előkerült romok és minden egyes töredéknek 
gondos fölmérése, sőt az összeillő részeknek lehető pontos összerakása és 
a hiányzóknak rajzban való kiegészítése által sikerült azt a bizonyos, 
egykor tetőtől talpig aranyozott kőmennyezetet nemcsak alaprajzában, 
hanem keresztmetszeteiben is helyreállítani, rekonstruálni. Világossá lett 
ez által, hogy ez a kősátor, mely a néphajó padozata fölött, körülbelül 
egy méter magasságban, épen ott állhatott, háttal a fölső templom kiemel
kedő falához támaszkodva, a hol a mai új népoltár áll, nem foglalt magá
ban oltárt, hanem vagy keresztelő-kápolna volt, a hol a szent István 
idejebeli szokás szerént, bemártás által kereszteltek, vagy  pedig úgy
nevezett confessio, azaz valamely szent ereklyének befogadására szánt 
díszes hely, hol az illető szent kőkoporsóban nyugodhatott; mig fölötte, 
helyesebben a kősátor fölött, a püspöki oltár-asztal állhatott, a maga 
külön ciboriumával, vagy oltár-mennyezetével. A püspök ide a főfülkében 
levő székéből az úgynevezett püspöki úton, via episcopalison, és néhány 
lépcsőn juthatott föl és ott a nép felé fordulva, egészen az őskeresztények 
szokása szerént, az illető szent koporsója fölött mondta a misét.

Arra nézve, hogy kő mennyezet alatt, vagy is ama helyen, a hol 
ma a népoltár áll, eredetileg nem állott oltár, a következőket hozhatjuk föl. 
Ez a kőmennyezet, mint a rekonstrukezió mutatja, nem is a szó rendes 
értelmében vett oltársátor, vagy ciborium, azaz nem négy, vagy bár 
elől, két oszlopon szabadon álló, igazi mennyezet, a melynek t. i. az volt 
a rendeltetése, hogy a kifeszített rúdon mise közben függöny födje el a 
papot, mint valamennyi régibb és újabb ciboriumnál látjuk, hanem három 
oldalról tömör kőfallal zárt, igen erős pilléreken nyugvó boltozatos 
fülke, a mely mind szerkezete, mind pedig erős faragott koczka-kövei és 
föltűnően vastag bordázatu boltozatával könnyen elbírt egy, esetleg föléje 
épített oltár-asztalt és oszlopon nyugvó rendes oltársátrat.

E tömör kőmennyezet, vagy fülke méreteinél fogva se lehetett alkal
mas úgynevezett népoltár befogadására, mert egész mélysége alig több 
három, és szélessége négy méternél; az alája képzelt oltár körül tehát csak
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abban az esetben mozoghatott egy-három pap, de ezek is csak szorongva, 
ha az oltár-asztal egyik széle érintette a sátor keleti falát.

Ezt a föltevést azonban kizárja ama körülmény, hogy a keleti falon 
épen azon a helyen, a hol az oltárasztal szélének a falat érintenie kellett 
volna, ennek az érintkezésnek, mint a romokból fölvett fénykép ma is 
mutatja, semmi nyoma, sőt ellenkezőleg a sátor padlójától körülbelül 
113 cm. magasságban, tehát az oltárasztal magasságában egy díszes pár
kány vonult el vízszintes irányban, mely sem mint az oltár-asztallap 
támasztója nem szerepelhetett, sem pedig esetleges oltárrakványnak nem 
szolgálhatott, mert egész kiszökése nem több mint G—7 cm.

Arra nézve, hogy itt tán keresztelő-medencze állott egykor, Itáliából 
két analógiát lehet fölhozni, arra ellenben, hogy confessio, vagy valamely 
szentnek nyugvó helye volt e kősátor, ugyan onnan nyolcz templomnak 
hasonló elhelyezésű confessióját hozhatjuk föl.

Mindez azonban a székesegyház korának meghatározására annyiban 
tartozik, hogy e kősátor összes pilléreit, oszlopfejezeteit, mind különböző, 
kék alapról kiemelkedő, aranyozott domborművű növénydíszítés borította, 
melyek, a mig egy felől élesen elütnek a székesegyház bontásakor elő
jött más, de megbízhatóan későbbi korú (XII—XIII. százévi) szobrá
szati töredékektől, másfelől nem egy motivum meglepően egye
z ik  szent István székesfejérvári bazilikájának épen azokkal az orna- 
mentális domborműveivel, a m elyek ott a közelmúltban folytatott, 
többszöri ásás alkalmával előjöttek, és a melyeknek egész minemüsége 
és az olaszországi hasonló plasztikai művekkel való összehasonlítás két
ségen kívülivé teszi, hogy szent István bazilikájának abból a részéből 
való, a melyről írva van, hogy a szent k irá ly  halálakor hirtelenében 
kellett fölszentelni, hogy őt abba eltemethessék.

Alig kételkedhetünk ezek után, hogy Pécsett vagy épen azok a 
kőfaragók dolgoztak, a kik Székes-Fej érvárt a szent István bazilikáját 
díszítményes domború művekkel ellátták, vagy legalább is ezeknek köz- 
vetetlen tanítványai, tehát a pécsi székesegyház említett kősátra és a 
szent István fejérvári bazilikája között kor tekintetében legfölebb egy 
emberöltő különbség lehet; de még ennél is valószínűbb, hogy egy ember
öltő életében készült mindkettő; szabatosabban szólva: a pécsi székes- 
egyháznak legalább altemploma és sanctuariuma már a XI. százév 
folyamán annyira készen volt, hogy a főhajóba, annak kiemelkedő  
fala elé megépíthették, a romjaiban ránk maradt díszes kősátrat is, 
vagy is a templom keresztelő kápolnáját, esetleg confessióját és föléje 
a főoltárt, e tulajdonképeni ciboriummal együtt.

E templom, legalább is az alsó templom egész napjainkig ránk 
maradt, s habár boltozatán későbbi korok keze munkája is kimutatható, 
annak némely része és néhány oszlop kivételével, ma is eredetinek tartható.

Ugyancsak a bontás alkalmával előkerült romokból, azoknak lelő
helye és stilisztikai sajátságaikból a templom sorsára nézve még a követ
kezőket olvashatjuk le. Az egykori oltársátornak némely töredéke a főhajó
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pilléreinek fundamentumából jött elő, habár ugyanannak a pillérnek feje
zete XI. százévi munka. Ebből megtudjuk tehát, hogy a templom főhajó
ját, mikor a kősátor fölé épített püspöki oltár és ciboriuma elpusztult, 
újból építették, de a pillérekre a régi fejezeteket visszatették. Ez a pusz
tulás valamely nagy égés által keletkezhetett, mert a faragványos köveken 
korom és szén található. Templomunk, a történelmi följegyzések szerént 
1064-ben április 11-én, épen husvét napján, Géza és László vezérek és 
Salamon király itt időzésc alatt, „a hozzá ragasztott valamennyi palota 
és egyéb épületekkel egyszerre lángba borult és a tűzben összedőlt“ 
„s a míg a pattogó lángok iszonyúan csapkodtak, a tornyokból lezuhanó 
harangok rettentőt robbantak." A pusztulás mindenesetre nagy lehetett; 
a mit még az a másik adat is bizonyít, hogy 50 év múlva sem építették 
föl a templomot s nem fejezték b e ; vagy a mint a Chronika Polonorum

A déloldalurész a folyó százév elején.

1113 táján írja: Quam (ecclesiam) nullus rex admodum inchoationis usque 
adhodie consummavit. (Idézve: Pauler: A magy. nemz. tört. I. 555. 1.)

Ide a XII. százévbe tehető tehát a kősátor fölötti oltárciborium pusz
tulása, de nem maga a tömör, körülzárt kősátor, vagyis keresztelő fülke, 
illetve confessio, mert ennek a legutolsó bontásig helyen álló darabjain 
kívül a legtöbb töredék a templom padlásán, a csúcsíves kori diadal
ívbe falazva maradt ránk. Ellenben egy darab p ikkelyes lcőfedél- 
töredék, m ely csak is a régi oltár-sátort födhette, a déli lejáratnak 
Sámson fa-kitépését ábrázoló domborműve mögött rejtőzött.

Mind ezek a körülmények világosan beszélik, hogy a XII. százévben 
az első nagy égés után a templom főpilléreit újból építették s ezeknek 
fundamentumába, valamint az ekkor újonan készült altemplomi lejáratba 
helyezett dombormíívek mögé is jutott a nagy tűzben összeomlott, négy 
oszlopon álló oltársátor töredékeiből. Bizonyos továbbá a föntebbiekből,
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hogy maga a keresztelő kápolnácskának, vagy confessziónak nevezhető 
alsó tömör kősátor e katasztrófát elkerülte s kijavítva (pótló domború 
művek is maradtak főn), az összes Arpádházi királyok kora alatt eredeti 
rendeltetésére szolgált.

Fontos még megemlítenünk, hogy az altemplomi lejáratok dús dom
borművű díszítményei faragás tekintetében szemmel láthatóan későbbi 
kornak s csak is az első, 1064-iki nagy égésre következő, általános res- 
tauráczió idején, tehát 1113 után készülhettek, de semmi esetre a XIII. 
százévben.

A templom későbbi koráról ismeretes, hogy 1301 táján újból leégett 
és a mint a régi főfülke homlokzatán egykor létezett emlékkő fölirata: 
„1303. Labor Magistri Lapicidei‘í bizonyította, a keleti főfülke falát ebben

A pécsi dóm a restaurálás előtt.

az évben magasabbra emelték s két nagy ablakkal törték á t ; a templo
mot a régi lapos, tán nyilt gerendázatu mennyezet helyett beboltozták, 
sőt hozzá építvén kívül a tornyok között egyes kápolnákat, megnagyob
bították. Ebben a második nagy égésben pusztulhatott el végkép a Péter 
király idejebeli fényes kősátor, melynek tetejét bedöntötték és pilléreit 
annyira lehordták, hogy föléje széles lépcsőt építhettek; a mi pedig a 
töredékekből e lépcső alatt elfért, itt hagyták ; a többit az új csúcsos 
diadalívbe, ennek megterheléseként a padlásra eső részbe beépítették. 
Mindezt végrehajtotta Demeter nevű építő-mester, a ki nevét a főfülke 
falán örökítette meg. Ő lehetett építője annak a kis csigalépcsőnek is, 
mely a délnyugati torony tövéből abba hajdan fölvezetett, jelenleg pedig 
az „Úr teste“ kápolnában újra építve látható.
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Jelentékeny javításokat tett a váron és templomon 1498-ban Zsig- 
mond püspök, a ki 1506-ban Sándor pápától kikéri Jakab benczés bará
tot s általa a boltozatokat kifesteti. A Jakab barát képeinek maradványa 
lehet az észak-nyugati torony legalsó osztályában fönmaradt freskófő, 
míg ugyanannak a toronynak fölső emeletén a levéltárban látható faldí
szítmények a XYI. százév elejére vihetők vissza.

A mohácsi csata után a törökök a várost felgyújtották, de a temp
lom nem szenvedett. 1543-tól azonban, mikor t. i. Pécset a törökök elfog
lalták, a vártemplom is majdnem százötven éven át az ő kezükben maradt.

A nyugati kapu bélletein, a restauráczió előtt létezett török föliratok 
szerént székesegyházunk a török uralom alatt iskola volt s mint ilyet a 
törökök tiszteletben tartották, sőt 1631-ben egyik, villámtól sújtott tornyát 
kijavították.

A törökök kitakarodta után 1690-ben német zsoldosok szállásoltak 
a várban s ezek a bazilikát is megrongálták, de Radonay Mátyás 
(1687—1703.) a megyei rendek segítségével ismét kijavíttatta, míg 1704- 
ben a kuruczok és ráczok Pécsre ütvén, az öldöklés és pusztítás közben 
a nagy templom is sokat szenvedett, sőt ez alkalommal a középhajó bol
tozata is beszakadt. Nesselrode (1703—1732.) püspök állíttatta ekkor helyre, 
de egyszersmind az egész templomot a XVIII. százév Ízlésében kiforgatta 
eredeti formájából. A főhajó közepén bejáratot vágatott az altemplomba, 
s ezzel áttörette az egykori kősátor padlatát, melynek romjai ott a régi 
lépcső alatt még tán épebb állapotban rejtőztek, mint a minőnek a leg
újabb bontáskor találtuk. Bizonyosan megújította ő ekkor magát az itteni 
lépcsőzetet is, s az alatta levő romokból aligha nem kidobatta az útban 
levő töredékeket. így kerülhetett néhány szobor-töredék, nevezetesen egy 
fehér márvány, bevésett körvonalú dombormű, u. n. relief en creux a 
templom padlására s innen a magyar nemzeti múzeumba, hol ma is őrzik. 
A főhajóból vágott új lejárat készítésekor egyszersmind a hajdani mellék
hajókból levezető számos domborművel ékített lejáratok nyílása és az ezek 
mellett fölvezető igen keskeny lépcsők helyére is új stilellenes lépcsőzetet 
építettek a fölső templomba. Ekkor lett a nagy becsű szoborcsoportozatok 
nyílt mezeje mindkét mellékhajóban egy-egy sir-üregszerü lépcsőalja, 
melyekbe csak az altemplomból lehetett bejutni, míg onnan is be nem 
falazták. E két üreg közül a délibe helyezte aztán a képzelet Péter király sírját 
s hiába irta meg már Koller és Henszlmann ez üregek eredetét, a domború- 
művek ma is, még tankönyveinkben is, mint Péter síremléke szerepelnek.

E százév elején a két déli torony közti tért, mint Koller rajzai mutat
ják, még nem foglalták el egészen kápolnák. A templomot szép formáiból 
még később vetkőztették ki. Ugyan is mikor a nehéz boltozatok már erő
sen szétnyomták a falakat, 1805-ben restaurálásához fogtak s csak 1827- 
ben fejezték be. De a Pollák által végzett erősítési munka kárba veszett; 
a főfalnak kihajlását semmikép sem akadályozhatta meg. Ilyen körülmé
nyek közt már Kovács Zsigmond püspök minden előkészületet megtett a 
restauráczióra nézve. Lippert József által elkészíttető a terveket, de idő-
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közben a veszprémi püspöki székre menvén át, a nagy föladat utódára, 
Dulánszky Nándor megyés püspökre maradt. D ulánszky mindenféle 
kényes természetű akadályok legyőzése után, melyben őt a műemlékek 
föntartásáról szóló 1881. törvény is segítette, a munkát Schmidt Frigyes 
báró főépítőtanácsos, a bécsi szent István-templom építőmestere kezébe 
tette le, ki még abban az évben hozzáfogott a munkához és Kirchstein 
Ágoston művezetője segítségével kilencz évi szakadatlan munkával a 
templomot újjá alakította. Fájdalom, a bontás alkalmával kitűnt, hogy a 
tervezett mértékű restau- 
ráczió nem elég, ennél
fogva az itt végzett mun
kát nem annyira a haj
dani templom kijavítá
sának, mint inkább a 
jelenkori műépítés egyik 
legkimagaslóbb tényé

nek vehetjük. Azaz 
Schmidt az altemplom, 
a két főfal, a négy to
rony két alsó emelete 
és részben az apsisok 
kivételével, alapjából új 
templomot épített. Ha 
pedig még ehhez vész- 
szűk a nagy műnek fes
tői és szobrászati díszít
ményeit és teljesen új 
berendezését, azt kell 
mondanunk, hogy a haj
dani pécsi székesegyház 
csak alapvonalaiban áll 
előttünk, de a két ká
polna-sor még alapvona
lait is jelentékenyen mó
dosította.

A pécsi székesegyház alaprajza hosszúkás négyszög, melynek olda
lai négy világtáj felé tekintenek és pedig keleti felében van az oltár, 
mert a hívőknél ősidőben még meg volt az a szokás, mint a mohame
dánok és zsidók-, sőt más keleti népeknél is, hogy imádkozás közben 
keletfelé fordulnak. Csak a csúcsíveskori templomépítés idején homályosul 
el ennek tudata.

A nyugati keskeny oldalon van a főbejárat, keleti oldalán pedig 
három félkörü fülkében, u. n. apsisban végződik. Az így bezárt teret 
tizenhat pillér, vagyis négyszögü, félhenger-oszlopokkal kapcsolatos oszlop
tömb hosszában három hajóra osztja. Az épület keleti fele altemplomot

A pécsi restaurált dóm alaprajza.
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rejt magában, mely fölött a szentély, vagy presbitérium, a papság részére 
elkülönített hely terül el. Kívül a templom négy sarkán egy-egy izmos 
négyszögü torony emelkedik; a melyek közt a templom hosszában észak 
és dél felől egy sor kápolna bővíti ki a templomot. Az ilyen alaprajzú 
egyházat a kápolnák nélkül, mert ezek eredetileg nem tartoznak a temp
lomhoz, bazilikának szokás nevezni. Eredetileg Athénben épültek ilyen 
alaprajzú nagy csarnokok, melyekben váltó- és börzeüzleteket s lakomá
kat is tartottak. A görög köztársaságot kormányzó második főtisztviselő, 
archon basileüs, ki a vallás, örökösödés és igazságszolgáltatás ügyét 
vezette, szintén ebben a csarnokban tartotta üléseit; ennek falaira és 
oszlopaira Írták föl a törvényeket is, azért bisileios stoa =  királyi nevet 
kapott. A későbbi keresztény bazilikának neve és főbb vonásaiban alap
rajza minden esetre innen ered, habár a bazilika-stilus Rómában fejlett 
ki. A római fórumi bazilika hosszúkás négyszögü épület, melyben egy 
középső, födött tért oszlopos folyosó, vagy félfedelü csarnok futott kereken. 
A bírói emelvény a közepén állott.

Az őskeresztények jó sokáig magánházakban tartották istentisztele
tüket, később az említett bazilika nevű csarnokokban s végre ezek min
tájára emelték saját templomaikat is.

A pécsi székesegyháznál a sarokra épített négy torony, Henszlmann 
vélekedése szerént, magyar építési sajátság, mely egészen elüt a külföldi 
román-izlésü templomok tornyainak elhelyezésétől. A szent István székes- 
fejérvári bazilikájának fölásása folytán sikerült Henszlmannak valószínűvé 
tenni, hogy a zalamegyei Szalaváron és Feleken egykor létezett római 
castrumok erődítési rendszere, t. i. a váracska négy sarkán alkálmazott 
négy torony előképül szolgálhatott a szent István bazilikájának. Ez a 
monumentális templom pedig előképe lehetett minden későbbi nagyszabású 
Arpádkori templomunknak, első sorban a pécsi székesegyháznak is. 
Henszlmann öt ilyen négytornyu magyar egyházat ismertet, u. m. a 
székesfej érvárit, a pécsit, az esztergomi szent Adalbert templomot, szent 
László nagyváradi egyházát s a vasmegyei Martiáncz nevű falucska régi 
templomát. De ezek közül csak a pécsinek tornyai szöknek ki teljesen a 
templom testéből, a többinél beleolvadt két mellékhajóba. Ezeknél tehát 
az erődítési czél nem olyan határozott, mint a pécsinél. Ennek okát Henszl
mann abban leli, hogy a pécsi négy torony nemcsak a templomot, hanem 
a várost is védte.

A mai templom külsején három oldal jöhet tekintetbe, mert a 
negyedik, az északi, mivel a templom fekvésénél fogva a szem elől födve 
van, egyszerű külsőt nyert. A nyugati homlokzat nemes egyszerűsége, 
érthető világos fölosztása és harmonikus egységével hat. A három hajó 
közös homlokzatát ötíves árkád alkotja, melyek a kaput, a két mellék
hajó egy-egy ablakát és három medaillonban szent Péter, szent István 
és Mór Pécs második püspökének mellképeit foglalják magukban. Ezen 
fölül csinos kis törpe galléria fut végig s az egészből büszkén kiemel
kedik a főhajó négy nagy ablakkal áttört és hat árkád-ívvel metszett
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homlokzata; a födél oromfalát nagy kerek ablak töri át és előtte nyílt 
galléria díszíti; tetején rövid szárú kereszt, sarkain pedig a hívőket pálma
ággal templomba hívó térdelő angyalok. Ezek alatt a sorok pilléreit 
pelikán és phőnix, az emberiségért önmagát föláldozó Krisztus és az 
üldözésekből diadallal kiemelkedő egyház jelképei díszítik.

A déli homlokzat a legdíszesebb: itt már tizenegy nagy árkád-ív 
szeli a falat, melyek az ablakok és a díszes főkapu keretei s egyszersmind 
az egész homlokzaton végig futó nyílt galléria bázisául szolgálnak; az 
egészet pedig a tizenkét apostolnak Kis G yörgy által faragott szobra koszo- 
ruzza. A négy torony két emelete fölött nyitott loggia és ezeken tömör 
sisak-födél, tetején a világ négy tájára néző négykarú kereszt ékeskedik.

Az egész épület a négy, szervetlenül odaállított izmos torony és hosszú, 
élettelen födél-gerincz, valamint az ellapuló kápolnák miatt nem nyújt 
ugyan olyan harmonikus képet, mint a külföldi négytornyu templomok; 
mind a mellett e tekintetben is méltán foglal helyet Európa elsőrendű 
alkotásai között.

A nyugati kapun belépve, négy vörös márvány- oszlop- és pillérektől 
tartott énekkar alatt állunk, honnan egy pillantással áttekinthetjük a dóm 
egész belsejét. Elénk tárul innen egy typikus román-izlésü bazilika összes 
építési és festői szépsége. Két sorban elhelyezett hat pár pillér az egész 
hatalmas épületet három hajóra, a negyedik pillér-párnál keresztülfutó 
lépcsőzet pedig alsó- és fölső-templomra, helyesebben pedig a néphajó- 
és presbyteriumra osztja, mely utóbbi a terjedelmes altemplomot foglalja 
magában.

A templom kiemelkedő főhajójához támaszkodnak a mellékhajók, 
melyekkel együtt a templom belseje 22*28 méter széles, a főhajó 
külön 11*98 méter, hossztengelye pedig 09*60 méter. A fölső-templom lép- 
csőzete fölött emelkedő úgynevezett diadalíven kívül még az énekkar irá
nyában is hatalmas ívek metszik keresztbe mind a három hajót s az 
egészet egyenlő magasságú lapos mennyezet födi.

A román Ízlésű templomnak még e dús építési tagozás se volt ele
gendő : segítségül hívta a festőt és ezzel karöltve a legfőbb hatást érte 
el, a mi csak a kifejezett gondolatok és érzelmek gazdagságára s a színek 
harmóniájára nézve elérhető.

A főhajó kiemelkedő falain találjuk arany alapon, délfelől a Mózes 
törvényhozása előtti (Ante legem), az északin pedig a törvényhozás 
utáni (Post legem) bibliai korszaknak jelképes ábrázolását. Ilyen formán 
például: A paradicsomi bűnbe esés képe elbeszéli, hogy Adámban mind
nyájan meghaltunk, de a már itt megígért Krisztusban újra föltámadunk. 
Vagy pl. átellenben: Józsefet eladják testvérei, megfejti Faraó álmát, 
Egyptom alkirálya lesz, vagyis: őt is, mint Krisztust, eladták, ő is, mint 
a Megváltó, szenved s végre mint az Isten fia fölmagasztaltatik stb. Ily 
formán ábrázolja az egész úgynevezett néphajó az ó-szövetséget, mint a 
megigért Messiás előképét, példázatát; a fölső-templom falai pedig az
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Ígéretnek teljesülését, a Megváltót, mint Isten-embert, mint szentség
szerzőt (megkeresztelkedik), mint tanítót (a hegyi beszéd képe), mint 
kirá lyt (bevonulása Jeruzsálembe), mint főpapot (utolsó vacsora) s mint 
az emberiségért szenvedőt (keresztről való levétel). A néphajó tizenkét 
prófétájának megfelel a fölső-templom egyház-atyáinak képe, a négy 
ó-testamentomi főpapnak, Melchiszedek, Mózes, Áron és Illésnek, a négy 
evangélista stb., sőt még az énekkar ívének növényi díszítménye is az 
emberiség négy fő korszakát, az ártatlanságot (liliom), a bűnbeesést 
(alma), a bűn következményeit (bogáncs-kóró) s a kiengesztelést (pálma-ág) 
fejezi k i ; míg a megfelelő diadalíven, mely az oltár fölött áll, az új-szövet-

A pécsi restaurált dóm belseje.

ségi áldozat (kenyér és bor) jelképeit, a buza-kalász és szőllővesszőből 
font guirlandot látjuk stb. Az ó-szövetségben megígért és az újban telje
sült megváltás gyümölcseit elénk tartják, aztán a keresztény egyház 
szentjei, kikben a kereszténység megdicsőült. Ezért látjuk itt a mennye
zeten keresztelő szent János és a tizenkét apostol mennyei trónuson ülő 
képe mellett minden keresztény kor legkiválóbb szentjeit, összesen 56 
térdképet. Végre befejezi e nagy, sőt fönséges époszt a keresztény világ
nak az a fölemelő hite, hogy eljő a végítélet, a melyen Krisztus mint 
világbiró mennyei trónusán ülve kitárja az élet könyvét s Ítél elevenek 
és holtak fölött. Ezért látjuk a főfülkében a mennyei paradicsom közepére 
állított trónuson a világbiró Krisztust, kinek lábai alatt a négy paradicsomi

30*
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folyó: a négy keresztény sarkerény symboluma fakad, kezében pedig a 
kitárt könyv, melyből olvassuk: A győzőknek az élet fájáról adok enni; 
a la tta : Legyetek hűek mind halálig s nektek adom az élet koronáját;. 
Jobbja felől Mária, Magyarország patronája ajánlja Krisztus kegyelmébe 
első szent királyunkat Istvánt és egy angyal által tartott magyar koronát. 
A világitélő Krisztus balja felől ismét egy angyal térdel, a világosság jel
képe : egy égő gyertyával és szent Péter és szent Pál állnak, kiknek tisz
teletére e templom épült. Feje fölött hét csillagtól körülvéve, felhőből az 
Úr keze nyúlik ki. Á presbyterium négy főpillérein négy magyar szent
nek : Imre, László, Margit és Erzsébetnek bájos álló képei láthatók. Itt 
emelkedik a presbyterium elején a páratlan fényű és remek szerkezetű 
kősátor (Ciborium) alatt a főoltár, hová a püspök aranyozott márvány
székéből, a főfülkéből a via episcopalison a dús faragású kanonoki ima
székek közt megy és az oltár-asztalon át, a néppel szembenézve mondja 
a misét.

így volt ez szokásban az ős keresztényeknél és Árpád-házi királyaink 
idején is, mikor még a miséző papot a kenyér és bor átváltozásakor az 
oltár-sátor függönye födte el a nép elől. Ugyan ekkor nem volt még külön 
szószék, hanem két úgynevezett ambó, melyek közül egyik az epistola, 
másik az evangélium fölolvasására és prédikálásra szolgált, épen mint 
székesegyházunkban látható.

A két mellékhajóba a templom két védő szentjének, Péter és Pál 
apostolnak életét látjuk leföstve, míg a főárkádok ív-szögletében azoknak 
a pápáknak mellképei láthatók, a kiknek története a pécsi székésegyház 
történetével összefügg.

Az altemplom hajdani lejáratai most ismét eredeti pompájukban, 
az eredeti domború műveknek kiegészített utánzataival díszítve, hű képet 
adnak székesegyházunk e részének hajdani állapotáról. Az északiban 
látjuk a világ teremtését nyolez fülkében, továbbá a Mózes törvényhozása 
előtti korból számos jelenetet a világbiró Krisztus képével, a déliben 
pedig Krisztus egyik kiváló előképének, Sámsonnak történetét, a teljesü
lés, vagyis az újszövetség főbb jeleneteivel.

A templom három hajójához északon és délen két-két kápolna 
csatlakozik. Délfelől első a keleti, Mórnak, Pécs második püspökének 
tiszteletére szentelt kápolna, melynek falait Székely  Bertalan remek 
festményei teszik nevezetessé. Itt látjuk Mór szerzetest, am int Imre her- 
czeg, ki korán fölismerte benne a szent férfit, hétszer megcsókolja, azután 
a mint szent István hajnal felé imája közben meglepi; harmadszor, a mint 
türelmét próbára teszi, továbbá Mór Pécs püspökévé lévén, a mint hívei 
itt aVatu-féle lázadás után fogadják, ötödször, am in t a pécsi székesegy
házat fölszenteli, hatodszor a mint András királyt Fejérvártt megkoro
názza s végre hetedszer, a mint Pécsett a pogány magyaroknak az evan
géliumot hirdeti.

Ugyancsak Székely  Bertalan festette ki az észak-nyugati, vagy 
Mária-kápolnát is, a hol szent István képén és Imre herczeg vízióján kívül
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szent László átkelését a Dráván, a tizenkét éves szent Margit zárdába 
vonulását és Kapistrán János tábori miséjét a nándorfejérvári diadal 
előtt látjuk a magyar származású szentek társaságában.

A másik két kápolnába Lotz festett remek bibliai és legendái képe
ket, és pedig az Úr teste kápolnába, a hol egy Mátyáskori vörös márvány
oltár is látható, az oltári szentséggel kapcsolatos ó- és új-szövetségi 
alakokat és bibliai jeleneteket az Isten báránya elé vezetett magyar szen
tek képeivel, míg a Jézus szíve kápolnába Alacoque szent Margit apácza 
legendáját és ritka becsii bibliai képeket.

Mindez azonban, a mit itt fölsoroltunk, igen halvány fogalmat nyújt 
a pompás alkotásról és általános magasztalás e műhöz nem méltó. Mind 
e mellett ide is leírjuk egy külföldi szaktudósnak, Schaefernek, a darm- 
stadti technikum műtörténelmi tanárának sorait, melylyel terjedelmes 
tanulmányait befejezi: „E székesegyház, Írja ő (Zeitschr. f. bild. Kunst. 
Leipzig, 1891.), technikailag tartóssága, a stilus tisztasága és monumentális 
szépségeire nézve a jelen kornak ausztria-magyarországi és azonkívüli 
alkotásaival büszkén versenyez; bámulatos ép oly gazdag, mint Ízléses 
belső díszítményeivel pedig fölülmúlja. A kiváló tényezőknek összhangzó 
közreműködése, Írja még előbb, olyan épületet hozott itt létre, mely a 
maga nemében egészen sajátszerü, s technikai jelességeinél fogva, mint 
a román stíl törvényeinek művészi és eredeti alkalmazása által imponáló, 
egységes hatást tesz. Itt a művészek a monumentálizmusnak minden 
nagyságát és méltóságát megőrizték, s e mellett igen kellemesen hat a 
díszítmények dús özöne, mely az épület belsejét művésziesen tagolja. Itt 
a dóm belsejében a formák és színek jól meglatolt egyesítése által a 
művészi szépnek legfölső fokát érték el a művészek.“ Leírását pedig így 
végzi: „Képzeljük a müncheni udvari kápolna és a Bonifácz-bazilika belső 
pompáját a wormsi dómnál nem sokkal kisebb egyházra átvíve, s mind 
e művészi fényt és pompát a stilfejlettség, összhang és szépség legmaga
sabb fokára emelve: akkor van némi fogalmunk a pécsi dóm díszítmé
nyeinek fényéről.“

A pécsi székesegyház és főkép annak újjáépítése a közép- és új-koron 
is át elhozott egész a jelen korba; pedig megyénk területén a székes- 
egyházon kívül még számos monumentális épület létezett már Árpád
házi királyaink alatt. így pl. Pécsnek a székesegyház után alighanem a 
legrégibb fönálló épülete a Mindenszentek temploma, melynek alaprajza 
még világosan mutatja az Arpádkori építményt; a siklósi vár keletkezése 
is már a XIII. százévbe nyúlik vissza, s a jelenlegi épületek egy része 
is a XIV-ik, csinos, gótizlésü puszta-kápolnája pedig XV. százévi építmény. 
A romjaiban föntálló Márévár, alapfalairól ismeretes Kantavár stb. 
pedig több más szerte heverő rommal együtt élénken érezteti a speciális 
kutatás szükségét e terén. Mivel azonban Baranyavármegye monográfiájára 
ez alkalommal a nyomatási költségeket is alig áldozhatta, a szerkesz
tőnek épen arról a föladatáról kellett lemondania, a mi a történelmi mono
gráfiák főczélja: specziális kutatások eredményeivel hozzájárulni Magyar-
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ország egykor megírandó egyetemes, politikai, mű- és műveltség törté
nelméhez.

Annál kevésbé térhetünk itt ki a csak emlékeikben élő számos 
nevezetes épület fölsorolására, minők voltak pl. a híres pécsváradi monos
tor templom és Pécsnek számos zárdája és temploma: a Ferencz-rendüek 
1301-iki temploma, az Ágoston-rendiek, Dominikánusok, Karmeliták stb. 
templomai és zárdái; magának Pécs városának belső vára, külső, részben 
még fönálló, de máig sem tanulmányozott falai, számos török épülete, 
egész Magyarországon páratlan szép és magas kupoláju török mecsete 
(belvárosi plébánia-templom) egészen ép török minarettje, számos, csak 
emlékben élő török fürdője stb.

Az ezekkel és még számos baranyavármegyei nevezetes építmény
nyel kapcsolatos események elbeszélését úgy is megtalálja szives olvasónk 
e mű történelmi részében. Itt helyszűke miatt csak arra a dicső múltra 
mutatunk vissza röviden, melyet Baranyavármegye az építő-művészet 
terén is szerzett magának, s a melyre nézve mindnyájunk óhajtása, hogy 
e múltra minél előbb a történelem kellő fénye derüljön.



Közhasznú intézetek.

K ó r h á z a k .

P é c s v á r o s i  k ö z k ó r h á z .

A pécsvárosi kórház megalapítása Nesselrode gróf pécsi püspök 
nevéhez fűződik, a ki még 1714-ben elaggott s betegség által megsanyar
gatott sinylők és betegek számára alkalmas épületet emelt a kórház mos
tani területén. Szerény kis földszintes épület volt az, alig ötven sinylő 
befogadására alkalmas s mégis bosszú időig, csaknem 150 évig szolgált 
humánus czéljának a nélkül, hogy rajta valami változás, vagy lényegesebb 
átalakítás történt volna. 1840-ban Szcitovszky  pécsi püspök vette kezébe 
a kórház mostoha ügyét s az ő buzgalmának köszönhető, hogy a város 
közgyűlése 1847-ben a kórház kibővítését elhatározta, azonban a közbe
jött országos zavarok az építés keresztülvitelét jobb és alkalmasabb időre 
halasztották. Szcitovszky  jóakaró figyelme arra is kiterjedt, hogy a bete
gek és sinylők ápolása megbízható kezekbe legyen letéve. E czélból 
a gráczi „Szt.-Vinczé“-ről nevezett szürkenénikék alkalmazását szorgolta, 
a kik 1855-ben, számszerént hatan, a betegek ápolását és ellátását tény
leg át is vették.

1857-ben a kórház közkórházi jelleggel ruháztatott föl s mint ilyen
ben nem csak helybeli, hanem idegenből jövő betegek is ápoltattak már 
személy- és valláskülönbség nélkül. E miatt, de meg a lakosság rohamos 
szaporodásával arányban emelkedő beteglétszám miatt a kórház kibővítése 
és gyökeres átalakítása égető szükséggé vált. A baj pillanatnyi elodázá
sára a kórház mostani fölső parkjának hosszában még 1857-ben egy 
vályogból készült földszintes épület emeltetett, a hol azelőtt a betegekkel 
együtt fekvő sinylők és árva-gyermekek nyertek elhelyezést, s az így 
tisztán kórházi jelleget öltött régi épület Petz tervei szerént 2 emeletre 
bővítve, 100 betegnek adhatott fekhelyet. 1868. szeptember 5-én érkezett 
le a belügyminiszter jóváhagyása úgy az építkezésre, mint a szükségelt 
30.000 forint kölcsönnek fölvételére, ez összeg törlesztésére pedig a napi 
ápolási díjat — az építkezés tartamára — 42 krajczárról 50 krajczárra 
emelte föl. Az építkezés ugyan ez évben megkezdődött s a következő 
évben már befejezést nyert.

Ez alakjában változatlanul állott fönt a kórház 1878-ig, a mikor a 
kórház vezetését a jelenlegi igazgató-főorvos és műtő, dr. Erretli Lajos 
vette át, a ki ritka bőkezűségével s fáradhatatlan tevékenységgel párosult 
nemes ambiczióval munkálkodott azon, hogy a kórházat európai színvonalra 
emelje. Az ő igazgatósága alatt 1885-ben a kórház épülete a kor modern
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igényeinek megfelelőleg 1G.365 frt költséggel renováltatott, ugyan ez évben 
épült a kórházi telek közepén álló központi főző- és mosó-konyha a gép- 
és kazánházzal egyetemben, mindössze 39.414 frt 75 krajczár költséggel. 
1891-ben a kórházi telek nyugati oldalán épült szegényház elkészültével 
a kórház udvarán álló régi szegényház egy része kórtermekké, másik 
része pedig megfigyelő-osztálylyá alakíttatott át ideiglenesen, mígnem 
1894-ben megkezdett s 1895. évi október 1-én megnyitott mintaszerű 
főépület, elkülönítő-épület és megfigyelő-osztály elkészültével, mint alkal
matlan, leromboltatott. Ez utóbbi nagy építkezés költségei a kórház folyó 
kiadásaiban törlesztendő 156.000 frtos kölcsönből s a még künn lévő 
20.000 frt tartozásból födöztettek.

A kórház mostani területe 18.259'31 m.2 tesz ki, a melyből 3288'82 m.2 
beépített terület, 10.32355 m.2 angol parkká átalakított szabad terület és 
4646‘94 m.2 konyhakert. A kórház területét keleten a Rudolfineum, a kór
házi kápolna, a régi épület keleti szárnya, északon a régi épület északi 
szárnya s a főépület, nyugaton a főépület nyugati szárnya s a városi sze
gényház zárja el a város területétől, míg a délen fekvő konyhakert már 
a város alatt elterülő rétekkel szomszédos. Ez épület-hálózattól körülvett 
angol-kert közepén fekszik a központi konyha-épület, közvetlen mellette 
és délre a kazánház. Az alsó park keleti részén a megfigyelő-osztály föld
szintes épülete, mögötte a sütő-konyha s a jégverem foglal helyet, míg 
a déli részen a fertőző betegek befogadására szolgáló emeletes elkülönítő 
épület, távolabb, a nyugati oldalon a hulla-kamra és a városi fertőtlenítő
kamra egészíti ki a képet.

Ez épület-csoportozatból kiválik a két emeletes főépület hatalmas 
arányaival s díszes külsejével, melynek nyugati szárnya 36 méter, északi 
szárnya pedig 45 méter hosszú s a főbejáratnak megfelelőleg kiugró riza- 
littal bír. Az utczáról tiz lépcsőfokon át a lépcsőházba jutva, jobbra és 
balra közvetlenül az utczára néző folyosó terül el, a melynek mentén bal
oldalt a beteg fölvételi iroda, mellette az igazgató, főorvos és bentlakó 
másodorvos lakása, jobbra a lépcsőtől a portás szobája, tovább az orvosi 
tanácskozó terem s a vegyi és szövettani vizsgálatokra berendezett labo
ratórium van elhelyezve.

Az épület többi földszinti részét a külön-osztály foglalja el, a mely
nek folyosóját tejüveg-betétes csapóajtó zárja el, hogy a betegek ott tar
tózkodása feszélytelen legyen. Mindjárt a csapóajtón túl az előszobával 
biró fürdőt találjuk. Túl a fürdőn a fölvonó bejárata van, a melynek 
szállító-kosarában a beteg ágyastól, az ápolóval és kísérő orvossal kényel
mesen elfér s a legkisebb rázkódtatás nélkül szállítható az emeletekre és 
viszont. Az inspekcziós orvos lakása is a külön osztályban van s mellette 
sorban egymás mellett egy, vagy két beteg számára berendezett hét 
külön-szoba.

A lépcsőházból lefelé jobb oldalt a fölső parkba, bal oldalt pedig a 
szouterainba juthatunk, a melynek folyosójából az északi oldalon a ruha
raktárak, szolgák lakása s a központi fűtés kazánhelyisége a szénraktár-
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ral, a nyugati oldalon pedig 217'58 □  méter területű ágy- és fehérnemű- 
raktár nyílik.

A földszintről két méter széles s csak enyhén emelkedő nabrozinai 
márvány-lépcsőkön át az első emeletre érve, a rizalit mélyedéseiben elhe
lyezett, télen is üde délszaki növények chlorophyljén kellemesen pihen 
meg a szem. Á folyosót itt is, mint mindenütt, széles cocos-szőnyeg födi, 
hogy a betegek a meghűléstől megóva legyenek. Az első emelet északi 
oldalán két nagyobb, 10—10 ágyas és két kisebb, egy és három ágyas 
sebészeti kórtermet találunk férfi-betegek számára, nyugat felé a föld
szintivel azonos fürdőt, a délre letérő folyosón pedig a fölvonó ajtaját,

A kórház lépcsőháza.

majd a folyosót elzáró csapó-ajtón túl a nagy belgyógyászati kórtermet 
25 ágygyal s 217-58 m.2 kiterjedéssel szintén férfi-betegek számára.

A kórtermek berendezésénél a hygienia minden törvénye figyelembe 
vétetett. Az öt méter magas kórtermek mindegyikében a falak kevéssé 
szürkébe játszó olajfestékkel vannak befestve, könnyen tisztán tarthatók 
és desinficziálhatók s rajtuk egyik oldalon a légfűtés, a másik oldalon 
pedig a szellőztetés szelepei szabályozhatók. A részben Körting szabadalmát 
képező központi fűtéssel a kórtermek változó külső légmérséklet mellett 
is állandóan egyforma hőmérsékkel láttatnak el s a mellett a kísérletileg 
bebizonyított tény mellett, hogy e fűtési és szellőztetési rendszernél a 
termek összes levegő-mennyisége minden félórában megújul, tehát a beteg
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a másik félórában már nem azt a levegőt szívja be, mint az előzőben, 
még az a megbecsülhetetlen előny is származik, hogy a külső, tiszta levegő 
megmelegítve s hőfokának megfelelő pára-tartalommal ellátva jut a kór
termekbe s nem a szoba szennyezett levegője lesz a kívánt hőmérsékre 
fölmelegítve.

A folyosóra, valamint a parkra néző oldalon 2’60 méter magas, 1*20 
méter széles ablakok vannak, a melyeknek fölső része emeltyüszerkezet 
segélyével akként nyitható ki, hogy a külső levegő a mennyezet felé áram
lik a szobába. A faltól fél méter egymástól egy méter távolságban van
nak a sodronybetétes vaságyak elrendezve, a melyekben a derékaljat 
lószőr-matraczok képezik, a beteg feje fehér áthuzatú tollvánkoson nyug
szik s lepedőbe varrt fehérszőrü pokróczczal takarózik. Úgy az ágyneműt, 
mint a beteg fehérneműjét minden héten tisztával cserélik ki. Mind
egyik ágy mellett egy-egy Thonet-szék és vasból készült éjjeli szekrény 
áll, a melynek fölszereléséhez egy porczellán köpő-csésze, egy ivó-pohár, 
a gyógyszer és a villamos csengetyü körtéje tartozik. A kórtermeket 
összekötő kisebb fütött folyosókon mindegyik terem számára külön, három 
kiborítható lavoirral ellátott mosdó-szekrény áll, a melyből a szennyvíz 
a szagtalanító syphonon s a levezető cső vön át a csatornába s innét jóval 
a kórház alatt elvonuló boltozott vadvizárokba jut. A csatornába lenyúló 
csövek fölött mindenütt syphonok vannak, s minden syphon még külön 
szellőző-csővel is bir, a mely megvédi a termeket attól, hogy még vihar 
alkalmával is, a mikor a légnyomás a csatornában magas fokra lép, a 
csatorna-lég a szobákba áramolva, annak levegőjét szennyezhesse. A sypho
nok ilyen berendezése eddigelé csak külföldi kórházakban található. A kór
termek berendezése mindenütt ilyen, csakhogy a míg a sebészeti kórtermek 
padlózatát Zsolnay-féle keramit lemez-burkolat képezi, a belgyógyászati 
termekben amerikai tölgyfa-padlózat van. Minden osztály el van látva 
ágynemű melegítésére szolgáló gáz-cataplasmával s egy gáz-theafőzővel is. 
Az egész kórháznak villamos világítása van, a mely nem lobog, nem 
melegít s égési termékeket, a melyek a terem levegőjét szennyezhetnék, 
nem termel.

A főépület második emeletén a kép ugyanaz, csupán azzal a különb
séggel, hogy itt női betegek vannak elhelyezve s hogy az első emeleti 
két kisebb sebészeti kórteremnek megfelelőleg itt a műtőterem és a szer
tár nyert elhelyezést.

A műtőterem berendezése páratlanul modem és fényes; az e czélra 
rendelkezésre állott összeg mellett dr. Erreth Lajos bőkezűsége teremt
hette csak meg az orvosi tudomány eme kápolnáját, a melyhez hasonló 
még külföldön is csak elvétve található.

A padozatot világos, szőnyegutánzatu, aczélkemény keramit-lapok 
födik, míg az oldalfalakat köröskörül másfél méter magasságban és az 
ablakpárkányt Zsolnay-féle hófehér majolika-lemezek burkolják. A falak 
többi része s a mennyezet fehér olajfestésüek. A terem nappali világos
ságát délre néző 4 méter széles s 2'60 méter magas tükörüveg-ablakon
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át nyeri, míg éjjel összesen 128 normál gyertyafényt adó villám-lámpák 
által kifogástalanul világosítható meg. Balról az ablaktól, három rekeszii 
vasállványon nyugvó, carrarai márvány-lapokkal födött vasállványon 
nickel-födővel ellátott üvegtartókban kötszerek, varró-selymek, tányérok 
s egyéb szükséges dolgok állanak, jobbról az ablaktól szintén márvány
lappal biró vasasztalka áll. Ezek között két, vasállványon ide-oda tolható 
lavoir s egy ugyanilyen asztalka a műszer-tálcza számára. Az egyik oldal
falon vassínek között csiga segélyével föl-alá csúztatható irrigátorok, mel
lette szintén carrarai márványlapba mélyesztett, három kiborítható lavoirral 
ellátott mosdó-szekrény. A szertárba s a folyosóra nyíló kettős ajtó között 
áll egy vaskeretü üvegszekrény, a mely a műszereket tartalmazza, a 
szoba közepén pedig dr. Schmidt A.-féle operáló-asztal, a mely minden 
irányú mozgathatósága mellett bármely ponton egy lábnyomásra rögzít
hető és mint tolókocsi betegszállításra is használható.

A főépületben összesen 108 ágyban sebészeti és nem járványos jel
legű belgyógyászati betegek ápoltatnak. A főépülettel szomszédos régi 
kórházban földszinten az irgalmas nővérek lakosztálya, az első emeleten 
férfi szemészeti és bujakóros betegek, a második emeleten női bujakóros 
és a szülészeti osztály van elhelyezve.

A régi épület 30‘39 méter hosszú északi szárnyán, közvetlenül a 
főépület mellett, van a kocsi-bejárat, a mely födött és a park felé is ajtó
val elzárt kocsiszínbe vezet, a hol a kocsin szállított, súlyos betegek 
vétetnek át. Ebből jobbra és balra néhány lépcsőfokon át juthatunk a 
főépületbe és régi kórházba. A régi épület földszintjén balról az orvosi 
ebédlő, tovább az irgalmas nővérek fogadó-szobája, jobbról egy-egy fürdő 
három medenczével férfiak és nők számára. A folyosó többi része a régi 
kórház jelenleg elzárt bejáratán túl, üveg választófal által elzárva, az irgal
mas nővérek lakosztályához tartozik, a melyben külön szobája van a 
főnöknőnek, mellette a nagy társalgási terem, utána három hálóterem. 
A folyosó végén lévő lépcső közvetlenül a kápolnába vezet.

Az első emeleten jobbra a keletre néző 33'34 méter hosszú szárny 
mentén egymás mellett három 18 -12  ágyas kórterem közül egyik a férfi 
szemészeti betegek, a többi kettő pedig férfi bőrbetegek számára van 
berendezve. Az északi szárnyon pedig, elzárt folyosón belül két kisebb 
és két nagyobb kórteremben a férfi bujakóros betegek vannak elhelyezve 
összesen 32 ágyban.

A második emeleten a keleti szárnyban három 12—12 ágyas kór
teremben a női bujakóros betegek ápoltatnak, e rész folyosóját szintén 
üvegajtó zárja el. Az északi szárnyban két kétágyas, két háromágyas és 
egy hétágyas szoba a szülészeti s a szemészeti osztály női betegeinek 
helyiségéül szolgál. Külön fürdőszobája, szülőszobája és műtő terme van, 
s a jelen év folyamán létesített megyei bábaképző-intézet hallgatói is itt 
nyerik gyakorlati kiképeztetésüket.

A kórtermek berendezése teljesen modern, a falak olajfestésüek, a 
padozat amerikai tölgyfa-padló, a cserépkályhák vasköpenynyel vannak
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övezve, a mely mögött a friss légcsatornák szájadzanak be. A szennye
zett levegő kivezető csatornákon távolodik el. Vaságyak sodronybetéttel, 
lószőr-derékaljjal, tollvánkosokkal vannak fölszerelve, mindegyik mellett 
vasból készült éjjeli szekrény á ll; villám-világítás.

Az alsó park déli részén levő elkülönítő-épület a ragályos és fertőző 
betegek befogadására szolgál; teljesen új épület, 1894. év november hóban 
nyílt meg. Középen kiugró risalittal bíró egy emeletes épület, külseje 
csinos, egyszerű, az épület komolyságának megfelelő. A földszinten jobbra 
a bejárattól a fürdőszobát találjuk. Balról a bejárattól a lépcsőházba jutunk, 
a hol a két hosszú megtört lépcsőzetet díszes vasrács szegélyezi. A folyosó

A műtőterem.

déli oldala mentén középütt egy 5 ágyas szobát, mellette jobbról-balról 
lévő elzárt fülkékben az edénymosogató-asztalok, beljebb az angol closet- 
tek nyertek elhelyezést. A folyosó mindkét végén nagyobb kórterem nyílik, 
a melyek mindegyikében 13 beteg helyezhető el s az ezekből nyíló mosdó
szobában egy-egy beteg különíthető el. Az ágyak, éjjeli szekrények föl
szerelése a leírtakkal azonos.

Az elkülönítő-épülettől jobbra, fenyőliget közepén áll egy földszintes 
épület, a megfigyelő-osztály, közveszélyes elmebetegek megfigyelésére. 
Ez épületben hét egyes czella, egy nagyobb szoba az ápoló számára s 
egy fürdő-szoba van. Az egyes czellák berendezése olyan, hogy még 
dühöngő beteg sem okozhat magában, vagy másban kárt.
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A megfigyelő-osztály nem rendszeres elmegyógyintézet, benne elme
kórra gyanús, közveszélyes egyének figyeltetnek meg ama czélból, hogy 
az elmebaj konstatálása után rendszeres elmegyógyintézetbe szállíttassanak.

A kórházi telek délnyugati sarkában sűrű. növényzet közt elrejtve 
áll a halottas ház. Benne egy nagyobb terem szolgál a halottak elhelye
zésére s esetleg fölravatalozására. Ebből nyílik egy kisebb szoba: a bon- 
czoló-terem, a mely szükséges fölszerelésével el van látva.

Végül a központi konyha-épületet kell fölemlítenünk, a melyben 
naponta 400—600 személy számára főznek, a mennyiben a napi beteglét
szám 200—400 között váltakozik, ehhez járul száz és egynéhány sinylő és 
80—90 árva-gyermek a Rudolfineumból, a kik szintén a kórházból étkeznek.

Az épület északi részén külön bejárat vezet a mosó-konyhába, a 
mely gőz által hajtott mosó-, öblögető-, facsaró-géppel, főző-kádakkal jól 
el van látva, hogy pl. a téli hónapokban 400-ra fölszaporodó beteglétszám 
mellett, ugyanannyi ágyneműt és fehérneműt hozhasson tisztába. A mosó
konyha mellett van a gőzgép, e mellett a gőz-desinfekcziói kamra ruha- 
nemüek fertőtlenítésére.

A konyha-épület első emeletén, a konyha fölött van az irgalmas
nő vérek ebédlője, a melyet ételfölvonógép köt össze a konyhával. Az 
ebédlő mellett van a szárító-kamra, a melyben a ruha a bebocsátott száraz 
gőzzel 20 perez alatt megszárítható. A szárító-teremben egy kéményes 
tűzhely is áll a vasaló-vasak hevítésére. A szárítóból nyílik a gőzmángorló, 
a melynek kezelése a lehető legegyszerűbb s egy cselédnél többet nem 
igényel.

A konyha-épület mellett délre a kazánház áll, a melyben két kisebb 
kazán szünetel és tisztítható addig, a míg a nagyobb kazán működik és 
viszont. Dús mésztartalmú vizünk mellett nagy mértékben képződő kazánkő- 
lerakodás elkerülése végett Dervend-féle viztisztító-gép van fölállítva.

Nemcsak a kórháznak, hanem a városnak is, figyelmet érdemlő 
nevezetessége a kórházi kápolna, a mely régente török mecset volt s 
jelenleg is teljes épségében áll fönt, a templommá történt átalakításokat 
leszámítva. Kétségtelen, hogy a törökök építették itt létök alatt s a mór 
építkezés minden jellegét magán hordja. Később a jezsuiták kolostorához 
tartozott, de ezek elüzetése után kórházi kápolnául használták s mint 
ilyen daczolt az idő viszontagságaival a múlt évig, a mikor a tető már 
annyira rozzant állapotba jutott, hogy a kupola megrongálásától kellett 
tartani. A város érthetetlen közönynyel viseltetett e műremek iránt s néhai 
Mayer Jozefa elhalálozása után az örökösök, dr. Erretli Lajos kórházi 
igazgató és Erretli János országgy. képviselő, elhunyt nagynénjük emlé
kére tett alapítványban 1000 irtot adományoztak a kórházi kápolna kifes
tésére. A kápolna megvizsgálásakor azonban újabb és újabb hiányok 
merültek föl, a melyek pótlása halasztást nem tűrt. Dr. Erretli Lajos 
bőkezűen eszközöltette a restauráltatást, a stilszerü kifestésen kívül, új, 
ónozott bádoggal bevont tetőt, keresztet, oltárt, díszes keramit-burkolatot,
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szőnyeget, misemondó-ruhát stb. készíttetett közel 5000 frt költséggel, 
s most e műremek értékének megfelelő díszben pompázik, bizonyságául 
a bőkezű adakozó nemes szivének.

A kórház forgalom tekintetében a fővárosi és pozsonyi kórházak

A kórház kápolnája.

után következik. Az évi beteg-forgalom a múlt évben 3520 volt s ez évről- 
évre emelkedik. A napi beteglétszám 200—400 között váltakozik. Minden 
beteg s ha vagyontalan, az illetőségi község — minden napra 80 krajczár 
ápolási díjat fizet. A múlt évi ápolási napok száma 94.087 volt, ennyiszer 
80 krajczár a kórház évi jövedelme.
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A beteg fölvételekor előbb megfürdik s tiszta kórházi fehérneműt 
kap, s csak így juthat föl valamelyik osztályra, nehogy a kórtermekbe 
férgek, vagy valamely járványos betegség csírái hurczoltassanak be.

A betegek ápolását „Szent Vinczé“-ről nevezett 26 szürke nénike, 
rajtuk kívül 5 férfi ápoló és 3 ápolónő teljesíti; a nővérek fölött egy főnöknő, 
jelenleg Dominika nővér áll, a ki már 1855 óta végzi ebbeli tisztét.

A kórház beosztása á l l : sebészeti, belgyógyászati, szülészeti, sze
mészeti, bujakóros és megfigyelő osztályból. Az orvosi kar pedig á l l : 
igazgatóból, a ki egyszersmind a sebészeti osztály főorvosa is (dr. Erreth 
Lajos), egy főorvosból, a ki a belgyógyászati, szemészeti és szülészeti

Dr. Pick Ignácz. Dr. Schmidt Antal. Dr. Bokor Emil.

Dr. Schwartz Frigyes. Dr. Iirreth Lajos. Dr. Käufer Mór.

A z  o r v o s i  kar.

osztály vezetője (dr. Schwartz Frigyes), a ki jelenleg a megyei bábaképző 
intézet tanári teendőit végzi, őt helyettesíti a belgyógyászati osztályon 
dr. Pick Ignácz helyettes főorvos, továbbá egy osztály orv ősből (dr. Käu
fer Mór), a ki a bujakóros osztály élén áll, végül három másodorvosból, 
névszerént dr. Schmidt Antal, a sebészeti osztály, dr. Bokor Emil, a bel
gyógyászati osztály és dr. Kenessey Aladár a bujakóros osztály másod
orvosából. Van kórházi lelkész is. A kórházi szülésznő : Fuchs Anna.

A kezelő-személyzetet a gondnok (Kerbolt Pál), az ellenőr (Odor 
Gyula) s egy Írnok (Kopjár Antal) képezi. A többi személyzet áll egy 
irodaszolgából, egy gépészből, 2 fűtőből, egy kertészből, egy hullaszol
gából, hat állandó napszámosból, 12 cselédből.
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Os. és k.ir_ csapatkórh.áz.

Építtetett 1889-ik évben Pécs szab. kir. város költségén, cserébe a 
főutezában lévő régi katona-kórházért, Ursitcs Lipót és fia aradi ezég 
által 102.004 frt GO kr.-ért a város nyugati s a szigeti előváros északi 
részén, hegyoldalban, magasan és szabadtéren, az úgynevezett Rókusalja 
dűlőben s áll három elkülönített, hosszirányban keletről-nyugatra terjedő 
épületből; és pedig :

1. az emeletes főépület mély és magas földszinttel, 2. az elkülönítő 
földszintes épület északról zárt folyosóval, 3. a földszintes tartalék-kórház.

Kívül, délre a főépülettől a főbemcnetnél van a mosóház, észak
nyugatra a tartalék-kórháztól van a halottas-kamra, mindkettő földszin-

A  cs. é s  kir. c sa p a tk ó r h á z . Zelesny fényképe után.

te s ; továbbá az amerikai rendszerű jégverem és a szalmaszin. Mind
ez épületek szabadon feküsznek, északról-délre menő meredek lejtőn, 
mely kertszerüen műveltetik és kertek által van körülvéve. Az épületek 
a főbejárattól (dél) a mellék bejáratig (észak) kígyódzólag haladó 
utakkal állnak összeköttetésben. A kórház 97 betegre és 27 szol
gálattevőre van berendezve és pedig úgy, hogy minden betegre 35 m.;‘ 
és minden szolgálattevőre 15.3 m.:* légür van számítva. A kórházi helyi
ségek igen magasak, világosak és szárazak, a falak félmagasságig olaj
festékkel bevonvák, a padozat kifényesített keményfa-darabocskákból van 
összeállítva, fekhelyül pedig ruganyos sodrony-aljazattal ellátott vaságyak 
szolgálnak. A kórház el van látva téli és nyári szellőző készülékkel. 
Nyáron a szellőzést a forgatható fölső ablak-szárnyak, közel a mennye-
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zethez alkalmazott redőnyszerű hézagok és a padozathoz közel alant a 
falakba vágott és levegőt bevezető nyílások eszközük. Télen a szellőzés 
a fűtés által segíttetik elő oly módon, hogy a szabad, üde levegő a pado
zat alatt a kályhához vezettetik, míg a teremben levő romlott lég a 
kályha mellett fölállított függőleges elvezető csatornákon át elillanhat a 
szabadba.

A fűtést kőszénnel eszközük Friodlandi kályhákban. A világítás 
kőolajjal történik.

A kórház saját vízvezetékkel van ellátva, melynek a vize forrásvíz 
a közeli bálicsi-völgyből. A kórházi termek mosdó-készülékkel, a főépüle
tet elkülönítő épület s a tartalék-kórház egy-egy fürdő-szobával vannak 
ellátva, melyekben a vízvezetéki víz saját melegítő-kályhákon átvezetve 
melegíttetik.

Az orvosi személyzet áll egy cs. és kir. törzsorvos és egy ezred- 
orvosból, az ápoló személyzetet pedig egy egészségügyi altiszt fölügycleto 
alatt a csapatoktól bevezényelt s kiképzett sebesültvívők és gyógyszolgák 
képezik.

_A_z irgalmas-rend. pécsi kórtiáza.

Pécs kellő közepén, a fő-, azaz Széchényi-tér déli részén, szemben a 
belvárosi templommal fekszik az irgalmas-rend négyszöget képző tágas telke, 
körülszegélyezve kelet, dél és nyugatról csinos, modern bérházakkal, 
északról pedig a szerzet temploma tekint a főtérre, míg a szerzet háza és 
kórháza befelé nyúlik a telek udvarára és kertjére.

A telek és zárda-épület azelőtt a kapuczinusoké volt, melyhez a kór
házat 1797-ben építették; a kórház kezdetben huszonnégy ágyra alapítta - 
tott, mely szám időközben azonban kegyes alapítványok által fölszapo
rodott negyvenre.

A negyven betegre fölszerelt kórház három osztályra van fölosztva, 
és pedig: huszonnégy ágy a belső betegségek, nyolez a külső, nyolez 
pedig két elkülönített helyiséggel ragályos és fertőző betegek számára.

A kórházi helyiségek szép magasak, szárazai;, világosak és szemben 
álló ablakok, nemkülönben fali készülékek által kellőleg szellőztethető!;; 
minden ágy sodrony-derékaljjal és elégséges, tiszta ágyneművel bőven 
ellátva; a falak fehérre meszelvék; a padozat részben mozaik, részben 
kehlheimi kőburkolatból áll, tehát könnyen tisztántartható és fertő- 
teleníthető.

A szerzet a beteget ellátja kórházi ruházattal, étkezés-, gyógyszer- 
és szükséges orvosi kezeléssel ingyen, minden ápolási díj nélkül.

A betegek rendelkezésére áll számos könyvből álló szép könyvtár, 
melyet egy szerzetbeli lelkész kezel, a ki egyúttal a róm. kath. vallásu 
betegeknél előforduló vallási szertartásokat is elvégzi.

A kórházi helyiségek világítását kőolajjal, a fűtést pedig vaskály
hákban kőszénnel eszközük.
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A kórházat kezelő személyzet áll egy igazgató, egy fő- és egy alor
vosból, míg az ápoló szolgálatokat fogadott ápolók végzik.

B aranyavárm egye Xjászló-liórliáza.

Baranyavármegye egyik legszebb intézménye, melyet a honfoglalás 
ezer éves emlékére létesített: a megyei közkórház Mohácson.

E kórház Mohács észak-nyugati részén, az árvíznek soha ki nem 
tett, emelkedett és négy oldalról széles utczák által határolt (közel 2 kát. 
holdnyi) területen fekszik. Észak-nyugati részében csak egy sor ház által 
választva el a messze kiterjedő sík mezők elől, míg délnyugat és egy 
részben nyugat felől közel 5V2 holdnyi újonan létesített, de már szép 
fejlődésnek indult parkra bírván kilátással, — a kórház a szabad fekvés 
minden előnyeit és a tiszta levegőt teljesen bírja.

A parkszerüleg beültetendő terület nyugati oldalán, az utczai szín
vonaltól 13 méterrel beljebb terül el az 51 méter hosszú, 9 méter széles, 
magas földszinttel biró, egy emeletes, egyszerű, de Ízléses homlokzattal 
biró főépület. E mögött, a telek középvonalában fekszik a 21 méter hosszú 
és 10 méter széles gazdasági épület és ettől dél-keletre, a telek sarkában 
a netáni fertőző- és elmebetegek elhelyezésére szolgaló külön épület, mely 
egyszersmind a halottak elhelyezésére szolgáló külön helyiséggel is bir. 
A tüzelő-anyag, jég stb. elhelyezésére a kertben még külön néhány, bok
rok által takart épület van emelve.

A főépület, a tulajdonképeni kórház csak középrészét képezi a jelen
leg 62 ágygyal biró, de a látogatottság emelkedésével további két 
oldalszárny kiépítése által 150 ágyra nagyobbítandó kórháznak. Úgy a föld
szint, mint az emelet, — a kiugró középrész által elválasztva — északi 
mint déli szárnyában külön-külön egy-egy tágas, világos és fölső vízszin
tes tengely körül könnyen forgatható ablak-szárnyak által szellőztethető 
kórtermet 12 ágygyal (mely szám azonban a terem térfogata mellett 
14-re is emelhető), egy külön beteg-szobát, ápolónő-szobát és a szükséges 
mellékhelyiségeket foglalja magában. Az egyes helyiségeket nagy, egy
mással mint az épület középrészével, tág, világos, szellős és télen fűthető 
folyosók kötik össze. A folyosók burkolata terracó, míg a kórtermek és 
szobák angol parkettel vannak borítva. Az épület közép részében, a sou- 
terainban anyag-kamrák, földszinten a fölvételi helyiség, fürdő- és kapus 
szobája, az emeleten a jelen kor kívánalmainak megfelelő jól berendezett 

, műtő-szoba, a fő- és alorvos szobája, valamint a fürdő vannak. A földszin
tet az emelettel kényelmes lépcsőzet és e kívül még külön, a betegek 
fölszállítására alkalmas fölvonó-készülék köti össze.

A termek fűtését Meidinger-féle köpeny-kályhák, az egyes szobák 
fűtését Zsolnay-gyártmányú agyagkályhák eszközük. Az épület minden 
részében vízvezeték szolgáltatja a telepen fúrt egészséges és bő vizet tartal
mazó kutból nyert vizet. A világítás egyelőre petróleum-lámpák által történik.
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A főépülettel szomszédos gazdasági épületben a főzőkonyha, kamra, 
pincze, a legjobb gépekkel fölszerelt mosó-konyha, mángorló és fertőtlenítő
kamra van elhelyezve. Ugyanitt vannak az ápolónők, a főnöknő és cse
lédek szobái is.

Az elkülönítőben 3 külön helyiség szolgál a netáni fertőző-betegek 
és két helyiség a megfigyelésre fölvett elmebetegek elhelyezésére. Az ápo
lók szobái és hulla-kamra egészítik ki még mindezeket.

Minden csekélységre kiterjedő berendezés, gondos ápolás és szak
szerű segély, úgy a betegek üdülésére szolgáló és a majdan szépen fej
lődő árnyas park biztosítékai annak, hogy e kórház a megye olyan alkotása, 
melyről a jövő nemzedék is mindenkor hálával fog megemlékezni, áldva 
Szily  László alispán emlékét, kinek elméjében a kórház építésének 
eszméje megfogamzott és ki azt ép oly értelemmel, mint vaskitartással 
gyorsan meg is valósította. A vármegye közönsége méltán kiérdemelt 
elismerése jeléül el is nevezte a kórházat László-kórháznalc, ezzel kíván
ván megörökíteni az épületen Szily  László emlékét.

A kórház Baranyavármegye államépítészeti hivatala által készített 
terv szerént közel 42.0C0 forintba került, míg a belső berendezés költségei 
csaknem 20.000 forintot tesznek ki.

i

_A. d.\irLagözliajózá.si-tá.rsasá.g 'bá.ivyatelepi k.órla.á.za-

E kórház egészséges vidéken, egy szép kert közepén fekszik, zárt 
folyosóval, 4 kórszobával és egy elkülönítő szobával 40 ágyra van beren
dezve a modern higiénia követelményei szerént. E kórház csak a társulat 
munkásait veszi föl és bányaszerencsétlenségek eshetőségére való tekintet
ből építették nagyobbra és látták el több ágygyal, mint a mennyit a 
rendes forgalom kíván.

Személyzete egy orvos- és egy ápolóból áll.

Á r v a h á z a k .

Az árvaházak közül kiemelendő a vármegye árvaháza, mely Pécs 
szab. kir. város észak-nyugati szélén épült. A nemes eszméért s a meg
valósításért az érdem Szily  László alispánt illeti, a ki 1890-ben azzal az 
indítványnyal lépett a vármegye közgyűlése elé, hogy a gyámpénztár tar
talékalapjából szavazzon meg a vármegye egy fölállítandó megyei árva
ház alapjára 242.645 frtot s ebből építse föl az árvák menedékházát s 
ápoltassa és neveltesse a vármegye árváit.

A megyei árvaház, díszes, egyemeletes épülete 1893. szeptember hó 
4-én nyílott meg. Az épület és a fölszerelés 54.000 forintba került. Van 
benne két tanuló-terem, két tágas háló-terem, egy nagy ebédlő, egy 
díszterem, fürdőhelyiség s külön lakosztály az ápoló irgalmas-nővérek 
részére, konyha, kamra stb. 1896-ban tehenészetet is állítottak föl
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a nagyki terjedésű telken. A teheneket a vármegye nagybirtokosai aján
dékozták. Az épületben 100 árvának van helye. Az első évben 16 fiút 
és 16 leánykát vettek fö l; 1896-ban 25 fiú és 25 leányka volt benne.

Pécsnek két árvaháza v an : a Rudolfmeum, mely részben jótékony 
adományokból, részben a rendőri bírságolásoknál e czélra befolyt össze
gekből alapíttatott. A városi közkórház keleti szomszédságában épült. 
Két tágas tanterem, egy étkező, négy hálóterem van benne 70 árva
gyermek számára, kik 3—4 éves korukban kerülnek ide s 12 éves koruk
ban a fiuk iparos pályára, a leányok jó házakhoz cselédekül adatnak.

Baranyavármegye árvaháza. Zelesny K. fényképe után.

Második a Matessa-féle lelenczház, mely a Papnövelde-utczában
épült.

S z e g é n y h á z .

A városi szegényház a közkórház délnyugati részén épült, kéteme
letes ház, 22 szobával s 100—120 szegény befogadására van szánva.

A koldulás Pécsett hatóságilag be lévén tiltva, a szegényügy 
akként rendeztetett, hogy a teljesen elhagyatott iigyefogyottakat a szegény
házba helyezik.



T ársada lm i intézmények.

Egyesületek, társulatok.

UPéosi nem zeti kaszinó.

Mikor Széchenyi István, a legnagyobb magyar a társulás eszméjét 
nagyratörő lángelméjével apostolként hirdette, s az ő bámulatos tettere
jével e téren is csakhamar nem remélt sikereket tudott fölmutatni : Pécs

Pécsi nemzeti kaszinó. Zelesny fényképe után.

városa se zárkózott el a művelődést, a hazafiságot előmozdító törek
vések elől.

Még jóval 1838. előtt a mostani kir. itélő-tábla helyén állott szerény 
hajlékban volt egy ily egyesület: a polgári kaszinó. Félreértések és 
kölcsönös meghasonlások után azonban emez egyesület több tagja 
kivált s egy új, szélesebb alapokra fektetett kaszinó létesítésén kezdtek 
fáradozni. Orahoviczai és görcsönyi Mihálovits Imre táblabiró és föld-
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birtokos, ki a város társadalmi életében az időben jelentékeny szerepet 
játszott és Nyers János ügyvéd lelkes és fáradhatatlan buzgalommal 
rövid időn egy begyűjtötték a város legelőkelőbb elemeit s még ugyan
az évben (1838-ban) megalakították a város társadalmi életében min
dig fontos tényezőt képező s ma is mint legtekintélyesebb egyesületként 
szereplő : Pécsi nemzeti kaszinó-egyetületet. A gyülésezéseket, az első 
összejöveteleket Sü tkey  János házában, a mostani belvárosi plébánia- 
épületben tartották s ugyanez épület szolgált eme kaszinó helyiségéül 
1839. augusztus 12-ig, a mikor is az Erentleizberger Vinczétől, a Prandau- 
féle valpói uradalom nyugalmazott tiszttartójától 10.000 pengő forinton 
megvásárolt és 3200 pengő forinttal újjáalakított, a király-utczában lévő 
épületbe költöztek át.

Sokat fáradozott a pécsi nemzeti kaszinó a magyar nemzeti színé
szet föllendítésén és annak városunkban való meghonosításán. A kaszinó 
könyvtára, hasonló egyesületek közt ritkítja párját s daczára, hogy eze- 
rekre megy a legkiválóbb művekből álló kötetek száma, évenként folyto
nosan újabb rendelésekkel gazdagítja könyvtárát. Hogy az ifjúságban is 
fölkeltsék a magyar irodalom iránt való kedvet és szeretetek 1860-ban 
megalapították a „Széchenyi-pályadíju-sit a pécsi főgimnázium és az 
„Eötvös-pályadíj“-at a pécsi főreáliskola tanulóifjúsága számára s az óta 
minden évben 4—4 aranyat adnak a pályanyertes tanulók megjutalinazására.

A pécsi nemzeti kaszinó soha se zárkózott el a hazafias és kulturális 
czclok elől; sőt mint előharczos, mint zászlóvivő szerepelt mindig.

1894-ben 100-ezer forintos kölcsönt vett s ezzel megépítette díszes 
új palotáját, mely Pécs város egyik legremekebb épülete.

A tagok száma 350 és 400 között váltakozik.

IPécsi polgári kaszinó.

A „Pécsi nemzeti kaszinó“ megalakulása után a „Nemesi kaszinó“ 
mellett, a mely néven az időben hívták ez egyesületet, nem tudott fönt- 
állani az akkor már létezett polgári kaszinó. A két egyesület csakhamar 
egyesült. 1883-ban újra megalakult a „Polgári kaszinó“ Pécsett. Évekkel 
előbb már tartottak összejöveteleket s 1871-ben megalapították a pécsi 
polgári tekeegyletet; rendes kaszinóvá azonban csak 1883-ban alakultak át. 
A Kazinezy-utczában a Haberényi-féle telken egyszerű, de elég csinos 
házat építettek s itt tartják összejöveteleiket. Tagjainak száma 250 és 300 
közt váltakozik.

IPécsi katixolikLTas kör.

A pécsi katbolikus kör a katbolikus polgárok tömörülésére szolgál. 
1894-ben 250 taggal alakult meg. Az egyházpolitikai reformok teremtették 
meg az új egyesületet. Most még ideiglenes helyiségben v an ; a közel 
jövőben azonban a sétatér tőszomszédságában a káptalan által épített 
díszes palota emeletére kerül.
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HPécsi kereskiecLelrai kaszinó-

1894-ben alakult; tagjai a pécsi kereskedők és kereskedő-segédek. 
A pécsi kölcsönös segélyző-egyesület emeletén van a helyisége.

A vármegye minden nagyobb községében vannak kaszinók, olvasó
körök  s vannak e kívül Pécsett és a megyében számos jótékonysági, 
közművelődési és sport-egyletek, ilyen a pécsi jó tékony nőegylet, 
mely 1870-ben alakult, a pécsi izraelita nőegylet, a mely egy évvel előbb 
létesült. Nőegyletek a vármegye nagyobb községeiben is alakultak, így 
Mohácson, Siklóson. Katholikus legény-egyletek, torna- és tűzoltó-egyletek, 
hadastyán- és betegsegélyező-egyesületek, szakegyletek nagy számmal 
vannak. A turista- és sport-egyletek közül kiemeljük a pécsi „Mecsek- 
egyesület“-et, a mely 1891-ben alakult, a pécsi „Athletikai klub“-ot, a 
mely 1887-ben létesült és a pécsi „Kerékpár-egyesület“-et, a melyet 
1892-ben alakítottak. A különböző egyesületek száma Baranyavármegyében 
189G-ban 242 volt. Pécsett 53, a pécsi járásban 4, a baranyaváriban 36, 
a siklósiban 38, a mohácsiban 60, a pécsváradiban 18, a hegyhátiban 23, 
a szentlőrincziben 10.



BARANYA KÖZGAZDASÁGA.





Mezőgazdaság.

aranyavármegyében a földművelés volt az állattenyésztéssel 
kapcsolatban legrégibb s legjelentékenyebb közgazdasági 
ág, mely e jelentőségét a többi közgazdasági ágak fölött 
ma is megtartotta. A földművelés bölcsőkora megyénkben 
a pannonoknak a rómaiak által való meghódítása idejére 

esik. Haas ugyan azt állítja, hogy a pannonok a rómaiaknak való meg
hódolásuk előtt jobban űzték a földművelést, mint az után, — ennek azonban 
már csak a pannonok vad és durva erkölcse és jelleme, harczias termé
szete is ellent mond, melylyel a helyhez kötött földművelés nem egyez
tethető össze, s így mint pásztor-népnek főfoglalkozását az állattenyésztés, 
s Baranyában az akkor még számos mocsárban, kiöntésekben s a két 
határfolyókon való halászat képezte. Az 1841-ben Pesten megjelent „Tör
téneti tudományok“ állítását kell inkább elfogadnunk, mely szerént 
elvesztették ugyan a régi pannonok függetlenségüket, a rómaiak alá 
esvén, levakartattak nemzeti sajátságaik, de az is igaz másfelől, hogy 
vadász- és pásztor-népből földművelőkké lettek és a helyett, hogy régente 
rossz sört ittak, most már bort isznak, művelvén szőllőt annyit Probus óta, 
hogy Cladianus az Istent szőllőkkel beárnyékoltnak énekli. Ha általános
ságban van is ez Pannóniáról mondva, még inkább áll ez Pannóniának 
mai megyénket képezett részére, mert hiszen e terület volt alsó Pannó
niának legnépesebb, leggazdagabb része.

A népvándorlásnak az addigi csekély közgazdasági fejlődést romba 
döntött korszaka nem volt kedvező a földművelésre s nem fejlődhetett az 
a hunok, majd a gótok és longobárdok uralma alatt se, noha, mint 
a föntebb idézett „Történeti tudományok“ állítja, az itt maradt hunok az 
itt lakott népekkel összeházasodván azon voltak, hogy a föld szorgalom
mal műveltetnék. A germán népek közt dühöngött hosszú és elkeseredett 
liarcz az itt lakott népeket sokkal inkább elfoglalta, semhogy a föld műve
lésére idejük és gondjuk lehetett volna. Az avarok kétszáz évig tartott 
uralkodásuk alatt a „ring“-jeikből intézett támadások folytán szerzett 
zsákmánynyal födözték minden szükségletüket, mi reájuk nézve a föld 
művelését is nélkülözhetővé tette. A földművelés első nyomaira ismét a 
szlávok és bolgárok rövid, még inkább pedig a frankok uralma alatt talá-
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lünk. Horváth Mihály „Az ipar és kereskedés története Magyarországon 
a XVI. szazadig“ czímü művében említi, hogy a földművelést a szlávok 
és bolgárok kiváltképen a dunamelléki és német határszéli vidéken űzték.

A frankok idejében megindult földművelés a magyarok bejövetele 
után, a vezérek alatt is csak nyert terjedelmében, a föld intenzivebb műve
lése állandó jelleget öltött s a szőllőműveléssel együtt mindinkább a nép 
fő-, a magyarok országlása első századaiban egyedüli foglalkozásává lett. 
Szent István a pécsváradi apátság részére tett adomány-levelében a monos
tornak 110 vinczellért, 36 földművest ajándékozott, mi minden kételyt 
kizáró jele annak, hogy a földművelés eiső királyunk alatt Baranyában 
már föllendült. Fessler szerént ez időben a pécsváradi apátsághoz 41 község 
tartozott, melyek számára 1116 hold föld lett kiszakasztva s a jobbágyok 
az apátságnak minden földterményből tizedet adtak.

A magyar királyság első évtizedeiben megyénkben a földműveléssel 
maguk az apátság szerzetesei is foglalkoztak s kedveltették azt így meg 
jobbágyaikkal, minek annyival inkább meg lett a kedvező eredménye, 
mert e jobbágyak részére az apátság kiváltságokat nyert s a monostorból 
haszonnal értékesíthető s a föld művelésével járó fáradságot jutalmazó 
ismeretek szivárogtak ki a nép közé.

Első László és Kálmán alatt a szerzetesek már fölhagytak a szán
tással, vetéssel s azzal az apátsághoz tartozott földeken is kizárólag a 
jobbágyok foglalkoztak. A fokozatos haladást a mezőgazdaság terén az 
Imre és Endre királyok uralkodása alatti zavaros idők sem akasztották 
meg; erre enged következtetni Horváth Mihály állítása, mely szerént a 
földművelés alacsony fokú volt, néhány dunántúti telepet kivéve, melyek 
közé hogy megyénk területe is tartozott, kétségen kívül áll, mert hiszen 
a földművelés a monostorok környékén állott a legmagasabb fokon az 
akkori viszonyok közt s a szerzetesek, közte a pécsváradi apátság szer
zetesei is, szolgáltatták a jó példát s kedveltették meg a földművelést a 
világi urakkal még a XIII., XIV. században is. A földművelés emelkedé
sére a XIV-ik században a vásárok is jótékonyan közrehatottak, melyek 
már megyénkben is tartattak s melyek közvetítői lévén a föld terményei
nek, a föld értékét emelték, minek természetes következménye volt a 
népesség által a mezőgazdasági művelés nagyobb fölkarolása.

A vegyes házból való első királyaink alatt Bárány a vár megy ében már 
kőből épült gazdasági épületeink is voltak. Koller: Historia Episc. 
Quinque-Eccl. czímü művében említi, hogy Baranyánál (bizonyára Baranya- 
vár) egy udvar lakóházzal, gyümölcsössel, kőpinczével és gazdasági 
épületekkel 12 márkáért kelt el.

A mezőgazdasági művelődésnek fő ága volt megyénkben a búza- és 
zabtermelés, első sorban pedig a szőllőművelés s az maradt egészen a 
XVIII. századig, bár valószínű, hogy az 1571. táján behozott dohány, s 
még inkább az 1611-ben délről a török tartományokból behozott tengeri, 
melynek termesztésére megyénk földje kiválóan alkalmas s ma is egyik 
főterményünket képezi; Baranya vármegy ében jókor meghonosodott; a ten-
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geri annyival is inkább, mert megyénk székhelye, Pécs mint a bégnek szék
helye, sűrű érintkezést tartott fönt Törökországgal.

A Mátyás halála után bekövetkezett belső villongások, a török 
uralom alatti háborúk következtében, melyeknek megyénk oly sokszor volt 
szintere, földművelésünk aláhanyatlott; egyedül a szőllőművelés volt az, 
mely megtartotta előbbi jelentőségét főleg a nemcsak belföldi, hanem 
külföldi, első sorban németországi fogyasztás növekedése következtében 
beállott árak emelkedése folytán. A XVII. századra vonatkozólag mondja 
a „Történeti tudományok“ : „Tekintsük meg elsőben az emberiség ama 
táplálóját: a földmívelést. Igaz, hogy a sopronyi, pécsi s más polgárság 
remekül művelte s műveli szőllőit és ebben dicséretesen követi háborús- 
kori elődei példáját; de már a mezei gazdaság egyéb ágait majd minden 
városaink az eddig divatozott közgazdaság elvei szerént űzték.“

A földművelés hanyatlásával karöltve járt az állattenyésztés nagyobb 
űzése. S ez természetes volt, mert míg a vetés a 3—4. század előtti har- 
czok alatt megsemmisült s a földművelő fáradságos munkájának semmi 
hasznát sem látta, addig az állatanyag a háborúk idejében is könnyen 
értékesíthető volt. Fessler említi (Die Geschichte der Ungarn und ihrer 
Landsassen. Leipzig, 1816.), hogy még a XVIII. században is a mezei 
gazdálkodás jobbára csak a belszükséglet kielégítésére szolgáló mérvben 
s ott lett inkább űzve, hol a föld csekély művelés mellett fölötte bő ter
mést adott. Baranyavármegyében pedig a múlt században még kevés 
gabona-termelés alatt álló föld volt. Schvartner: Statistik des Königreichs 
Ungarn (Ofen, 1809.) czímű műve szerént az ecsedi, palicsi és kanizsai 
lápnál és mocsornál még nagyobb terjedelmű volt ama földterület, melyet 
a Dráva, különösen a csapadékos években, Baranyavármegyében zúgó 
hullámaival elborított. Az állattenyésztés épen azért, mint általában ország
szerte, megyénkben is, a földművelés fölé emelkedett s főjövedelmi forrást 
képezett a XVIII.* században. Korántsem lehet azonban állítani, hogy a 
földművelés megyénkben a múlt században oly fölötte alacsony fokon állott, 
mint azt Fessler az egész országra nézve állítja, mert szerinte míg a mag
tárak általában még ismeretlenek voltak, addig Papanek baranyai egykorú 
iró hiteles adatai (Geographica Descriptio Comitatus Baranyensis. Qu.-Eccl. 
1783.) Német-Bólyban egy 38 öl hosszú magtárról tesznek említést, mely
nek 199 ablaka volt. A múlt században már mindennemű gabona és egyéb 
mezei terményt termesztettek gazdáink; búza, árpa, zab, tengeri, kender, 
len, lencse, borsó, bab rendes termények voltak. 1769-ben az „Almanach 
von Ungarn“ szerént Pécs határában szerencsés sikerrel a pamuttermelést 
kísérelték meg, melylyel azonban e század elején fölhagytak. A múlt 
század második felében honosodott meg megyénkben a burgonya-termelés, 
melyet Papanek „kenyérnövény“-nek nevezett.

Földművelésünk nagyobb terjedelem-nyerése és föllendülése a múlt 
század utolsó tizedétől kezdődik, mikor a nagy terjedelmű bellyei urada
lom a mocsarak kiszárítását s a víznek csatornákon való levezetését meg
kezdte. Galgóczi szerént (Magyarország, a szerb vajdaság s a temesi
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bánság mezőgazdasági statisztikája Pest, 1855.) a Karasicza-csatorna ki
ásása által, melyet 18.800 öl hosszúnak tüntet föl, 5700 hold jó rét 
szabadult meg a viztől. A bellyei uradalom példáját a többi uradalmak 
is követték. Frankenburg Adolf szerkesztésében és kiadásában megjelent 
„Életképek“ (Pest, 1847. VI. köt.) említi, hogy 1823-ban a munkások, 
kik Batthyány Antal g ró f akkori tulajdonos életében a siklósi uradalom
ban létező számos egészségtelen mocsár elpusztítása és kiirtása végett 
építendő csatornákon és töltéseken dolgoztak, hévvizre (harkányi) találtak. 
A dárdai uradalom szintén sok mocsarat szárított ki. E mocsárkiszárítá
sok, vizlevezetések következtében nemcsak a mezőgazdasági terület 
nagyobbodott, hanem addig pihent föld kerülvén művelés alá, mely a 
magot bőven visszafizette: a mezőgazdasági termelés mennyisége és értéke 
is jelentékenyen emelkedett. Magda Pál szerént (Magyarországnak leírása 
Pest, 1819.) Baranyának áldott fekete földjén e század elején a legszebb 
búza s másféle gabona és kukoricza nagy bőségben termett, dohány is 
elég, de főképen a bornak volt nagy divatja Baranyában. A mocsarak 
kiszárítása folytán fölszabadult föld termékenysége nagy mérvben hozzá
járult, hogy Fényes Elek 1851-ben megjelent geográfiái szótárában Bara- 
nyavármegyét hazánk ama boldog megyéi közé sorozza, hol ha az északi 
és nyugati részeket kivesszük, a trágyázásra vagy épen semmi, vagy kevés 
szükség van és mégis a belevetett magot 8—12-szeresen visszaadja.

Mezőgazdasági, illetve a szemtermelés alá vett területünk terjedelme 
legutóbb a 70-es években megindult nagy legelőföltörés következté
ben nagyobbodott, mely azonban korántsem volt oly nagy mérvű, 
mint más megyékben, mert a mezőgazdasági területeknek közel felét 
tevő korlátolt forgalmú birtokokon a legelőföltörés csekély volt, mit 
bizonyít az, hogy jelenleg is — az uradalmakat nem számítva — közsé
geink birtokában nagy terjedelmű legelők vannak. A filloxera-lepett szől- 
lők egyrészének szántás alá vétele 4 év előtt indult meg, ez azonban cse
kély jelentőségű — mintegy 7895 k. hold — s a szőllők fölújítása iránt 
is fölébredt tevékenység folytán már ma szünőfélben van.

Az okszerű mezőgazdaság elvének alkalmazása a GO-as évekre 
tehető. Előbb a gazdaságok legnagyobb részét extensiv művelték az 
úrbéri fölosztás következtében dűlőkre osztott gazdálkodási rendszer sze
rént, melynél a fősúly arra volt fektetve, hogy minél kevesebb erővel és 
beruházással minél nagyobb területre terjedjen a gazdálkodás. Galgóczi 
említi, hogy Baranyavármegye népe még nem állt az 50-es években oly 
fokon a mezőgazdaság terén, mint a többi dunántúli megyék, de itt is 
volt számos jó módú gazda. Galgóczi ez általános képe azonban — 
mint maga is elismeri — csak kisebb gazdáinkra és általában közép bir
tokosainkra vonatkozik, kik 3—4 évtized előtt még primitiv eszközökkel 
s a régi, az utódokról maradt szokás szerént, határozott rendszer 
nélküli vetés-forgókkal művelték földjeiket, mert uradalmainknak és 
nagyobb birtokosainknak az intenzív gazdálkodásra való áttérése még az 
50-es éveket megelőző keletű, mely nemcsak a gazdaságos befektetések-
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ben s a föld termő erejének föntartására való törekvésben, hanem a 
művelési eszközök megválogatásában is nyilvánult. Nagyobb birtokosaink
nál a belterjes gazdálkodásnak jókor s egyre az okszerű gazdálkodás 
elvei szerénti növekvő mérvben való térfoglalásának köszönhető, hogy 
gazdasági fejlődésünk fokozatos haladás mellett a mai fokot elérte. Az 
intenzív gazdálkodás eredménye nagyobb földbirtokainkon követendő pél
dát nyújtott előbb közép-, majd kisebb birtokosainknak is ; a példa után
zása főleg a 70-cs évek óta általános lett megyénkben s nemcsak a kisbir- 
tokokon, hanem a törpegazdaságban is tapasztalható ama dicséretes 
törekvés, mely az ár-konstellácziók által előidézett válságos évekkel szá
molni tudva, a vetésforgóknak a gazdasági viszonyok által parancsolt 
beosztása a föld termékenységének kímélése által oly művelési rendszer 
okszerű megállapítására irányul, mely mezőgazdasági fejlődésünknek biz
tos és szilárd alapját képezi.

Mezőgazdaságunk jelenlegi állapotára élénk világot vetnek az 1895. 
évi szeptember havában összegyűjtött mezőgazdasági statisztikai adatok, 
melyek egyértelmüleg konstatálják ugyan, hogy a filloxera-vész szőllő- 
birtokosaink túlnyomó részét tönkretette s a néhány év óta országszerte 
tapasztalható gabona-árak hanyatlása s a nehéz értékesítési viszonyok 
kisebb gazdáinkat válságos helyzetbe juttatta, hogy különösen nagy az 
ezek következtében beállott elszegényedés s a földbirtok telekkönyvi for
galma a pécsi és pécsváradi járásban; ezzel szemben azonban mint 
örvendetes jelenség a megye egész területére nézve kiemelhető, hogy a 
nagyobb minta-gazdaságok művelési módját a kisbirtokok és törpe gaz
daságok tulajdonosai is mindinkább elsajátítják, földjeiket okszerűbben 
művelik, a vetőmagvak megválasztására nagyobb gondot fordítanak s töké
letesebb művelési eszközöket szereznek be, a mezőgazdasági munkáknak 
gépekkel és minél rendszeresebben való végzésére törekesznek, földjeiket 
erősebben trágyázzák s az egyoldalii szemtermelés fölhagyása mellett a 
takarmány-termelésre s ezzel kapcsolatban az állattenyésztésre nagyobb 
súlyt fektetnek. A szőllők rekonstrukeziója is ma már nagyobb mérvet öltött, 
az új telepítések iránt fölébredt kedv ma már oly általános és évről-évre 
fokozódó kedvező eredményekben nyilvánul, hogy a filloxera által oko
zott mezőgazdasági kalamitás a közel jövőben megszűnik.

A mezőgazdaság hatalmasabb föllendülése s a mezőgazdasági érde
kek hatályosabb gondozása várható méltán a mezőgazdaságról és mező- 
rendőrségről szóló 1894. évi XII. t.-czikktől, melynek rendelkezéseit a 
hivatott hatóságok mezőgazdáink jól fölfogott érdekének megfelelő gyor
sasággal és pontossággal hajtották végre. A központi és járási mezőgaz
dasági bizottságok mind megalakultak. A mezőgazdasági bizottság meg
alkotta szabályrendeletét, mely szerént a bizottság czélja: a) a vármegye 
területén a mezőgazdaság összes ágait, állattenyésztést, földművelést, erdé
szetet, kertészetet, gyümölcstermelést, méhészetet stb. előmozdítani és 
fejleszteni; b) a mezőgazdák hitelviszonyait tanulmányozni s azok ren
dezésénél közreműködni; c) mezőgazdasági iparágak kezdeményezése és
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meghonosítása; d) megbízható mezőgazdasági statisztika szerkesztése; 
e) a mezőgazdasági czélok elérésére alapok létesítése, gyarapítása és keze
lése; f) tagosítások szorgalmazása stb.

!L*£ezögazcLasá.gl terület-

Magda Pál a jelen század második tizedében Baranyavármegye 
összes területét 909.970 kát. holddal mutatja ki, melyből az összes termő- 
terület 734.511 kát. holdat, a terméketlen terület pedig 175.459 kát. holdat 
tett, vagyis az összes területnek 18‘2%-a még terméketlen volt s csupán 
8r8°/o-a volt termékeny. A termőterületből szántóföld volt 321.882 kát. 
hold, szőllő 50.004 kát. hold, kert 10.228, erdő 206.865, rét és legelő 
85.532 kát. hold.

Galgóczi szerént az 50-es években Baranyavármegye összes területe 
885.000 kát. holdat tett, melyből a termőterületre 795.265, a terméketlen 
területre pedig 89.735 kát. hold esett. Galgóczi adatai azonban, melyek 
az 50-es években szerkesztett adóideiglenre támaszkodnak, nem teljesen 
megbízhatók s azoktól a 70-es évek fölvétele szerént, mikor a földadó ideig- 
lent kiigazították, lényeges eltéréseket találunk.

A magyar statisztikai évkönyv 1875-ben megjelent I. része szerént 
ugyanis megyénk összes területe 844.418 kát. holdban van kimutatva; 
ebből termő terület volt 749.563, terméketlen 94.855 kát. hold. A m. 
tud. akadémia kiadásában 1876-ban megjelent statisztikai és mezőgazda- 
sági közlemények szerént a 875.061 kát. hold összterületből termő volt 
799.627 kát. hold, vagyis 91*2‘7o, terméketlen 75.434 kát. hold, vagyis 
8,8°/o. A termő terület művelési ágak szerént következőleg oszlott m eg: 
szántó föld 307.938, rét 108.138, legelő 139.227, szőllő 45.624, erdő 
190.565 kát. hold. Igaz, hogy a Magda-féle adatok és a 70-es évek föl
vétele közti időben megyénk területe is több ízben változást szenvedett 
s így teljesen pontos következtetést az egyes művelési ágakra eső földte
rület nagyobbodását, vagy csökkenését előidézett okokra támaszkodva, 
nem vonhatunk; annyit azonban bízvást és minden kételyt kizárólag állít
hatunk, hogy a terméketlen terület 50 év alatt közel egy harmadrészre 
szállott le, a terméketlen terület fölszabadítása után nem vétetett a leg
nagyobb részben szántás alá, hanem rét és legelőül használtatott s a 
rablógazdaság az erdőterületet jelentékenyen csökkentette.

A m. kir. földművelésügyi minisztériumnak múlt évben kiadott bir
tokstatisztikája szerént Baranyavármegye összes területe 899.142 kát. 
holdra van fölvéve, melyből 57.369 kát. hold esik a földadó alá nem 
eső terméketlen területre. Az adatok hitelességét tekintve, leghelyesebb 
megyénk területének művelési ágak szerénti föltüntetésére a föntebb idé
zett 1876. évi „Statisztikai és Nemzetgazdasági közlemények“ és a föld
művelésügyi minisztérium birtokstatisztikájának adatait alapul venni, 
melyeket az egyes művelési ágaknál az országos átlagnak is föltünteté
sével az évek jelzése mellett az alábbi kimutatásba foglalunk:
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1876 1895
Szántóföld .............................307.988 kát., hold 421.193 kát. hold 074 □  öl
K e r t .......................................... — „ „ 16.955 „ „ 236
R ét...........................................  108.138 „ „ 80.828 „ „ 610
L e g e lő ...................................  139.227 „ „ 114.387 „ „ 1052
S z ő l lő ................................... 45.624 „ „ 48.985 „ „ 1374 „
E rd ő .......................................  190.565 „ „ 149.872 „ „ 119
N á d a s ................................... 8.135 „ „ 9.550 „ „ 342 „
Földadó alá nem eső termé-

ketlen terü le t..................  75.434 „ „ 57.369 „ 39~8 „
Összesen: 875.061 kát. hold 899.142 kát. hold 5 Q  öl.

A föntebbi adatok igazolják, hogy két évtized alatt erdőterületünk
nél legerősebb a megfogyás s ma több mint 40 ezer kát. holddal van 
kevesebb erdőnk, mint 187G-ban volt. Ez csak természetes következménye 
ama nagy erdő-irtásnak, mely a 70-es években megyénkben is dívott. 
A Francziaországban jó piaczra talált donga, kádárfa nagy mennyiségben 
exportáltatott megyénkből s új erdő-telepítések akkor a levágott erdő 
helyett nem történvén, ma gőzfürész-telepeink idegen fát dolgoznak föl. 
A rét és legelő együtt mintegy 52 ezer kát. holddal fogyott meg, mely 
apadás nem annyira a nagyobb uradalmakra, mint inkább a közép- és 
kisbirtokosok által eszközölt rét- és legelő-föltörésekro esik.

F ö l d b i r t o  k-

A mezőgazdasági területnek a földbirtokosok közt való megoszlása 
ott, hol — mint megyénkben — a földművelés nemcsak terjedelemre, 
hanem a termelés értékére nézve is az első helyet foglalja el, döntő 
befolyással van nemcsak a földbirtokos-osztály általános vagyoni jólétére, 
hanem a vármegye közgazdasági viszonyainak alakulására is. Törpe gaz
daságok és nagy uradalmak túlnyomósága mellett a mezőgazdasági bir
tokos népesség szegénysége általános, — jó paraszt és kis közép-birtokok 
nagyobb száma teremthet kedvező mezőgazdasági viszonyokat. Bara
nyában a latifundiumok és az uradalmaknak vett 1000—10.000 kát. 
hold terjedelmű birtokok, valamint főleg a nagyobb községek kör
nyékén található törpegazdaságok mellett vannak a mezőgazdasági jólét 
biztosítására alkalmas, a többi birtokokhoz arányuló jó paraszt (5—30 
kát. hold) és kis közép (30—200) hold birtokaink is, noha szépítgetés 
nélkül be kell vallanunk, hogy az utóbbi évek válságos mezőgazdasági 
viszonyai és a filloxera-vész által előidézett nehéz kereseti viszonyok 
folytán a birtok-elaprózás és így a törpe-gazdaságok szaporodása nagyobb 
mérveket öltött.

Mint érdekes adatot említjük föl, hogy a Theresianum urbárium szerént 
Baranyában egy egész telek után ki lett mutatva I. oszt. szántóföld 22 
kát. hold (1G00 □  ölével), II. oszt. szántóföld 24 hold, III. oszt. 26 kát. 
hold, és 800 □  öles I. oszt. rét 8 hold, II. oszt. 10 hold, III. oszt 12 hold.

32
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A legelő 4 holdnál kevesebb nem lehetett, de 22 kát. holdig emelkedhe
tett. 1847-ben Galgóczi szerént Baranyavármegyében 11.989 egész telek volt.

A „Magyar Stat. Évkönyvének 1875-ben megjelent III. évfolyama 
szerént a birtokok összes száma 58.863-ra rúgott s mivel a birtokok összes 
térfogata — a terméketlen területet is beleértve — a forrás adatai szerént 
844.418 kát. holdat tett, egy birtok átlag 14’3 kát. holdból állott.

Az 1890. évben foganatosított népszámlálás adatai 34.199 férfi és 
1947 nő, összesen 36.146 földbirtokost (földművest) tüntetnek föl s így a 
népszámlálás által kitüntetett 487.134 kát. hold szántóföld, kert és szől- 
lőből egy földbirtokra esik a megyében 13'4 kát. hold, a baranyavári 
járásban 16'8 kát. hold föld; a megye összes területéből pedig a 90-iki 
népszámlálás által kimutatott földbirtokosok számát alapul véve, egy 
birtokosra közel 25 kát. hold.

A birtok-terület a „Magyarország földbirtokosai“ (dr. Szontagh A. 
előmunkálatai alapján sajtó alá rendezte és kiadta bellusi Baross Károly, 
Budapest, 1893.) és a 90-iki népszámlálás adatai szerént a következő 
arányokat tünteti fö l: 100 holdon aluli birtok volt 35.738 birtokos kezén, 
100—200 holdas birtok volt 157, 200—500 holdas birtok volt 174, 500—100Ó 
holdas birtok volt 44, 1000—3000 holdas birtok volt 16, 3000—5000 
holdas birtok volt 5, 5000—10.000 holdas birtok volt 5, 10.000 fölüli holdas 
birtok volt 7 birtokos kezén.

Ez adatokkal szemben a „Magyarország földbirtokosai“ a földbirto
kok számát a következő adatokkal mutatja k i: 1000—3000 holdig terjedő 
birtok 66, 3000—5000 holdig terjedő birtok 11, 5000—10.000 holdig ter
jedő birtok 10, 10.000-en fölüli holdig terjedő birtok 4.

A földbirtok száma azonban nem felel meg a földbirtokosok számá
nak, mert épen az idézett mű szerént megyénkban 7, névszerént fölsorolva : 
Frigyes főlierczeg, Eszterházy Miklós herczeg, Lippe-Schaumburg 
herczeg, B enyovszky Lajos, a pécsi káptalan, a pécsi püspökség és a 
vallásalap bír 10 ezer holdat meghaladó birtokkal.

A 100 holdon fölüli birtokok terjedelme megyénkben 448.073 kát. 
hold, mely terület 408 birtokos közt oszlik meg s így a 100 holdon fölüli 
birtokból egy birtokosra átlag 1098'2 kát. hold esik ; a 100 holdon aluli 
birtok terjedelme így 441.069 kát. hold, melyből a 100 holdon fölüli bir
tokosok (408) számát az összes birtokosok számából (36.146) levonva, egy 
birtokosra 12’3 kát. hold földterület jut.

A földművelésügyi m. kir. minisztérium birtokstatisztikai osztályá
nak 1893-iki kiadványa szerént a szabad-forgalmú birtokok terjedelme 
megyénkben 532.803 kát. hold 1291 négyszög öl, a korlátolt forgalmú 
birtokok terjedelme pedig 366.338 kát. hold 309 négyszög öl, vagyis az 
összes terület 59‘26%-a a szabad, 40.74°/o-a a korlátolt forgalmú birto
kokra esik, a mivel szemben az országos átlag OO^O^o, illetve 33’80°lo. 
Baranyában tehát a korlátolt forgalmú birtokok terjedelme fölötte nagy, 
Erdélyen kívül, hol a községi és közbirtokossági birtokok növelik a korlátolt 
forgalmú birtokok arányszámát, csak 9 megyében kisebb, mint Baranyában,
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s viszont a szabadforgalmu birtok terjedelme a Dunántúl egyedül Sopron- 
megyében kisebb, mint megyénkben. A birtoktestek kötöttségénék nagy 
aránya azonban Baranyában távolról sincs oly kedvezőtlen kihatással 
a mezőgazdasági birtokos-népesség szaporodására s a birtok-forgalomra, 
mint pl. Bács-Bodrog-, Csongrád-, Fehér-, Mosonmegyében, mert míg 
emitt a kötött birtok túlnyomólag a szántóföldeket köti meg, addig 
megyénkben az erdőterületet. Baranyában 115.591 kát. hold 178 négyszög öl 
kötött erdőterülettel szemben csak 34.280 kát. hold 1541. Q] öl szabadfor
galmu erdő-terület áll, vagyis a korlátolt forgalmú birtokoknak 31'55%-a 
erdőre esik.

Az összes terület művelési ágak szerént a szabad és korlátolt for
galmú birtokok közt következőleg oszlik meg:

szabad forgalmú kötött birtok
Szántóföld ................................ kát. hold 333 Q  öl 78.202 kát. hold 341 □  öl
K ort........................... .  15.728 , , „  3 „ 1.227 „ „  233 „

R é t ........................... .  60.719 , , „  1371 „ 20.108 „ „  839 „

L eg e lő ....................... .  17.135 „ „  1075 „ 97.251 „ „  1577 „

S z ö l lő ....................... .  48.391 , , „  1557 „ 593 „ „  1417 „

E rdő........................... .  34.280 f f „  1541 „ 115.591 „ G
G

N á d a s ................... 946 , , , ,  337 „ 8.604 „ „  5
Földadó alá nem cső tér-

méketlen terület . .  12.609 „  1474 „ 44.759 „ „  519 „

A korlátolt forgalmú birtokokból a földművelésügyi 
terium 1893., 1894. és 1895. évi kiadványai szerént:

m. kir. minisz

Kincstári birtok............................... 249 □  öl
Vallás- és közalapítványi birtok . . ...........................  18.342 „ 499 f f

R. kath. püspökségi birtok . . . . 916
R. kath. káptalani ..................... ...........................  25.675 „ 1.230 „

R. kath. rendházi szerzetesi birtok ........................... 4 „ 1.226
R. kath. prépostsági birtok . . . ........................... 140 „ 703 „

Hitbizományi b ir to k ....................... 1.343
Községi és közbirtokossági birtok .

OGMt-H

OoT—• 556
Egyházközségi birtok....................... 8 „

Lelkészek kezén ............................... 607
Felekezeti iskolák k e z é n ............... ........................... 2.672 „ 205
Vasutak birtokában....................... ...........................  713 „ 1.456

Összesen : 331.432 kát. hold, 998 Q  öl.
A hitbizományi birtokok legkiterjedtebbek a Duna jobb partján ; 

Sopronmegyében 27.62l,/o, Mosonmegyében 20.89, Somogybán 17.43, 
Baranyában pedig 16.64%-át teszik az összes területnek s a 4.72°/'o orszá
gos átlagot jóval fölülmúlják. Jelenleg öt hitbizományi birtokunk van, 
melyek a következők:

1. Frigyes főherczeg uradalma; a hitbizományt alapította Károly 
Lajos főherczeg 1826. évben, első birtokosul kijelöltetett Albrecht 
főherczeg.

2. Eszterliázy Miklós lierczeg uradalma, alapította Eszterliázy Pál 
lierczeg 1695. évben.

3. Draskovich Iván g ró f uradalma, alapította Draskovich Károly né 
grófnő 1886-ban.
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4. Majláth György g ró f örök. uradalma, alapította Majlátli György 
gró f% 1886-ban.

5. Andrássy Aladár g ró f megyénkben kisebb terjedelmű birtoka, 
alapította Andrássy Aladár g ró f és neje 1892-ben.

A községek birtoka összesen 45.250 hold 238 négyszög ölre terjed, 
melyből szántó 3917 h. 453 n. öl, kert 220 h. 1036 n. öl, rét 1440 h. 
1009 n. öl, szőllő 33 h. 334 n. öl, legelő 12.796 h. 789 n. öl, erdő 7689 h. 
604 n. öl, nádas 210 h. 1068 n. öl, terméketlen 18.941 h. 1345 n. öl. A 
főleg utakra, utczákra és terekre eső terméketlen területtől, melyre a 
községek birtokából 41’86°/o esik, a községeknek legelő területe legna
gyobb, 28'28'Vo, erdő 16,99°/o, szántó 8-66°/o, rét 3,19°/o, a községi szőllők 
területe csupán 0'07°/o.

A fekvő birtok forgalma megyénkben az utóbbi években fölötte nagy 
mérveket öltött. A telekeladások kis,- főleg szőllőbirtokosaink fokozatos 
elszegényedése következtében napirenden vannak, mit eléggé igazol az 
is, hogy a pécsi kir. törvényszék telekkönyvi hatóságánál a beadványok 
ügyforgalma tavaly már november hó közepe táján elérte az előző évi 
25.259. évi záró számot.

A földbirtok kataszteri tiszta-jövédelmének kimutatása czéljából 
alapul vehetjük Kőnek adatait, melyeket a m. kir. helytartótanács által 
kibocsátott „Magyarország művelési ágak szerénti terjedelme és földjöve
delme“ czímű munkára alapított és a pécsi kir. pénz ügy igazgató Ságnak 
az 1896. évre vonatkozó földadó-statisztikai adatait.

Konok szerént Baranyában az összes földbirtok kataszteri tiszta 
jövedelme 2,363.897 frt volt, s minthogy 1876-ban az összes termőterület 
799.627 kát. holdat tett, egy kát. holdra átlag 2 frt 95 kr. kataszteri 
tiszta jövedelem esett, s e kataszteri tiszta jövedelem megyénket a megyei 
törvényhatóságok közt a 13-ik helyre sorozta, a Dunán-túl csak Zalavár- 
megye előzte meg, mi a földkihasználás jeléül méltán tekinthető.

A pécsi pénzügyigazgatóság adatai szerént a folyó évi földadó alap
jául 3,773.012 frt 51 kr. kataszteri tiszta jövedelem vétetett föl összesen 
840.037 kát. hold és 80 négyszög öl termőterület után, vagyis kát. hol
danként 4 frt 49 kr. kát. tisztajövedelem. A föld tehát* megyénkben a 
kataszteri tiszta jövedelem emelkedéséből következtetve 65.7%-al van ma 
jobban kihasználva, mint húsz évvel ezelőtt. A kataszteri tiszta jövedelem 
emelkedését ugyan részben a szemtermelés alá vett terület nagyobbodása 
is idézte elő, míg azonben a termőterület növekedése általában két évti
zed alatt csak 5’0°/o, addig a kataszteri tisztajövedelem ezzel szemben tizen- 
ötszörte nagyobb emelkedést mutat, mi bizonyára minden kételyt kizáró 
ismerve a belterjesebb gazdálkodás fokozatosan növekvő nagyobb térfog
lalásának megyénkben.
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Bérleti és imi-velési rendszer.

Az 50-es években Galgóczi szerént Siklóson csak a körül levő pusz
tákon lehetett földet haszonbérelni, a városi nép és a kisbirtokosok, ha 
maguk nem művelték a földet, inkább feléből adták ki. A földhaszonbér 
volt kát. holdanként Siklós és Pécs vidékén 8 pfrt, N.-Harsány környé
kén 4—8 pfrt, a Duna és Dráva szögében 6—8 pfrt.

Haszonbérlőink a feles és harmados művelés mellett aránylag ma is 
kevesen vannak. Az 1890-ik évi népszámlálás adatai Baranyában 90 föld- 
haszonbérlőt mutatnak, a mi a földbirtokosok 0'25 %-ának felel meg. 
A bérlők aránya a földbirtokosokhoz a Dunán-túl csak Sopron- és Zala- 
megyében alacsonyabb s megyénk az országos átlagnak (0'55°/o) is messze 
alatta marad. A bérlők alacsony száma mellett azonban Baranyában több 
nagyobb haszonbérlet van, közte a szent-lőrinczi, gyula-pusztai, a dárdai 
és németbólyi uradalom egy része stb.

A bérleti idő 1—6 év közt váltakozik, a nagyobb bérleteknél 9—12 
év is előfordul. Egy kát. hold szántóföld évi haszonbérleti ára 12—20 frt, 
kerté 35—50 frt, rété 18—30 frt közt váltakozik.

A részletes bérletek, a múlt év november havában összegyűjtött 
mezőgazdasági statisztika adatai szerént, Pécs vidékén minden terményre 
felében, az előszénánál harmadában adatnak. A pécsi járásban a feles 
művelésnél a féltermés beszolgáltatásán kívül, a bérlő 1200 négyszög öles 
kát. holdanként még 6—12 napszámot köteles adni, a harmados tengeri
nél a földbirtokos szántja meg a földet s veti el a tengerit, a bérlő meg
kapja a termés Va-át, napszámot nem ad, köteles azonban a földtulajdo
nost illető 2/3 tengeri termést beszállítani.

A szent-lőrinczi járásban a tengeri és takarmányrépa többnyire 
harmados, a burgonya rendesen feles. A részes tengeri művelésnél a föld- 
tulajdonos adja a szántást, vetőmagot s annak elvetését, a részes a többi 
munkát és 0—6 napszámot. A siklósi járásban a tengeri feles, a takar
mányrépa harmados. A hegyháti járásban a tengeri és takarmányrépa 
nagyrészt feles; a részes bérlő adja a munkát, a termést behordja s ezen- 
fölül kát. holdanként 4—5 forintot fizet. A pécsváradi járásban a feles 
tengeri-termés fejében a részes bérlőt terheli a föld megszántása, 2-szeri 
megkapálása, a termés behordása és 8—10 napszám szolgálása; a har
mados takarmányrépánál a bérlők a földet megszántva és bevetve kapják, 
kötelesek ezért az összes többi munkát teljesíteni és a netán hiányos 
vetést saját vetőmagjukkal pótolni. A baranyavári járásban a kukoricza 
harmados. A mohácsi járásban a kukoricza vagy feles, mely esetben az 
összes munkát a részes bérlő végzi, vagy harmados, midőn az Va termés 
fejében csak a szántás, vetés, kapálás, töltögetés és törés terheli.

Földművelési rendszerünk a kis gazdaságokban túlnyomólag a három
nyomásos vetésforgón alapszik s a törpe gazdaságokban pedig a váltó- 
gazdaság dívik,
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Négy évtizeddel ezelőtt a háromnyomásu vetés-forgó szerént az első 
nyomás mindig őszivel (búza, rozs, kétszeres), a második nyomás tava
szival (rendesen árpa, zab, tengeri) lett bevetve, a harmadik ugarnak 
maradt. A megye keleti részén a búzaföldbe rendesen tengeri jött, a har
madik évben ugarnak maradt; a nyugati részben a vetésforgásban semmi 
rendszert se követtek s a fekete ugar ritka volt.

Gazdáink a 70-es években tértek át okszerűbb művelésre, a 100 hol
don aluli birtokokon a hármas vetésforgó azonban ma is általános.

A nagygazdaságban (500 holdon fölül) a pécsi járásban a hármas 
vetésforgó ; fekete ugar, vagy takarmány, bükkönynyel bevetett zöld ugar, 
kapás-növény, tavaszi vetés. A szent-lőrinczi járásban a G-os vetésforgó 
dívik, pl. takarmányrépa, búza, árpa lóherével, lóhere, búza, árpa, vagy 
fekete ugar, repeze, búza, árpa, tengeri, zab. A siklósi járásban a rendes 
vetésforgó 5 —7, vagy 9 nyomású. A hegyháti járásban a 4-es vetésforgó 
általános, ritkább esetekben tarló-vetcmény közbeszúrásával; a pécsváradi 
járásban 7—9-es vetésforgó sok mesterséges takarmány-termeléssel, a 
baranyavári járásban a 4-cs vetésforgó búza, tengeri, zab, takarmány; a 
mohácsi járásban két vetésforgó őszivel, erre tavaszival lesz bevetve, a 
harmadik nyomás ugarnak marad.

A középgazdaságok (100—500 hold) többnyire a nagygazdaságok 
vetésforgói szerént művelik a földet; a pécsi, pécsváradi járásban mégis 
inkább a három, a mohácsiban a négyes nyomású rendszer általános.

Kisgazdaságok (100 holdon alul) művelési rendszere a három nyo
mású ugaros váltó-rendszer túlnyomólag zöldugarral, a törpe gazdaságok
ban (5 holdon alul) itt-ott a hármas vetésforgó, inkább azonban a váltó
gazdaság és szabadgazdálkodás dívik.

A három nyomású ugaros váltórendszer nagy elterjedése folytán 
megyénkben az ugarterület a Dunán-túl a legmagasabb, mely azonban 
fokozatos csökkenést mutat. A szántóföld százalékában kifejezve volt az 
1891. évben ugar 20‘550/o, 1892-ben 19 41°/o.

A föld megművelésében az emberi munkaerőt mindjobban pótolják 
Baranyában a mezőgazdasági gépek, melyekkel főleg nagyobb uradalmaink 
ma már mintaszerűen vannak berendezve.

Az első mezőgazdasági gépeket megyénkben a bellyei uradalom és 
Czindery László volt pellérdi uradalma alkalmazták. Az 50-es években 
Albrecht főherczeg bellyei uradalmában már Kleyle és Zugmayer-féle 
vasekék, sorvető, szélesen vető, kapáló, cséplőgépek, sorozó (lineator), 
töltő ekék nagy használatban voltak; a pellérdi uradalomban pedig a 
vasekéken kívül arató-, cséplő-, vető-, kapáló-, hanthuzó-, szénagyüjtő
gépek is föltalálhatok voltak. Haas szerént a németajkú községekben már 
egy évtizeddel előbb is nem ritkák voltak a töltögető- és irtó-ekék, a 
fa-eke és fafogu borona azonban az időben még, a nagy uradalmakat 
leszámítva, volt általános használatban,
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Mezőgazdasági 'népesség-

Mezőgazdasággal (föld-, erdőművelés) foglalkozott megyénkben az 
1870-iki népszámlálás adatai szerént összesen 118.790, az 1890. évben 
80.539 lélek, kik közül 336 az erdészetre esik. Mezőgazdasági népessé
günk tehát e két év adatai szerént 20 év alatt több mint 38-ezerrel 
fogyott volna meg. A fogyás mindenesetre jelentékeny, ha nem is oly 
mérvű, mint a fönti adatok összehasonlítása folytán előáll, mert a mező- 
gazdasági népesség 38-ezer főnyi csökkenését — tudva azt, hogy az orsz. 
statisztikai hivatal beismerése szerént az 1890. évi népszámlálásnak a 
mezőgazdasági népességi statisztikára vonatkozó fölvétele nem teljes, a 
statisztika hiánya is idézi elő. A csökkenés különben, ha a 2. évtized 
alatti népszaporodást is figyelembe vesszük, csekély, mert 1890-ben 
0'42°/o-al foglalkozott kevesebb lélek mezőgazdasággal, mint 1870-ben. A 
mezőgazdasági népesség ugyanis 1870-ben az összes népesség 41‘60%-át, 
1890-ben pedig 41'18°/o-át tette.

A mezőgazdasági népesség csökkenése az éves szolgákra és napszámo
sokra, tehát a segédszemélyzetre esik, míg ezzel szemben a birtok-elaprózás 
következtében a földtulajdonosok száma mintegy 16°/o szaporodást mutat föl.

Az 1870. évben egy földbirtokosra és bérlőre Baranyában 2*7 szolga 
és napszámos, az 1890. évben pedig csak 12 szolga, napszámos és családi 
kisegítő esett. Ez apadás azonban korántsem vont maga után megyénk
ben munkáshiányt, mert a mezőgazdasági gépek pótolják a mezei kézi 
munkaerőt. Munkáshiányról nincs panasz a szoros mezei munka idejében 
se, csupán aratók jönnek hozzánk többnyire Bácskából, de viszont 
megyénkből is szegődnek el a szomszédos megyékbe, főleg Somogyba s 
Szlavóniába arató-munkások. Hogy megyénkben mezőgazdasági munkás
hiány még jobb termésű években sincsen, annak igazolásául idézhetjük 
egy e téren kiváló tapasztalattal bíró szakembernek, Otocska Géza köz- 
gazdasági előadónak a „Közgazdasági Értesítő“ 1885. évfolyamában meg
jelent következő jelentését: Baranyavármegye oly szerencsés helyzetben 
van, hogy, egy nehány uradalom kivételével, melyek azonban éveken át 
egy és ugyanazon vidékről szerzik meg a már ismert munkásokat, más 
vidéki munkásokra jó középtermésnél sem szorul és saját munkásait még 
középtermésnél is foglalkoztatni tudja.

A mezőgazdasági személyzetből, az összes népességet csupán a szántó
földterülethez viszonyítva, átlag egy személyre 9'5 kát. hold jut. Ez arány
lag kedvezőtlen viszonyt a nagyobb uradalmak idézik elő, melyekben a 
belterjesebb gazdálkodás folytán a mezőgazdasági népesség kevésbé sűrű. 
így míg a megyében az 1890-iki adatok szerént 1 négyszög km.-re átlag 
34'8, a baranyavári járásban csupán 29-3 mezőgazdasággal foglalkozó 
népesség esik. A mezőgazdasági népesség az összes népességhez viszo
nyítva legsűrűbb a szentlőrinczi járásban, a 40%-on fölül; a legritkább a 
baranyavári, pécsi és mohácsi járásban 20—25°/0, a siklósiban 30—35%, 
a pécsi és hegyháti járásban 25—30°/o közt.
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HVEezögazcLasági munkabérek.

A mezőgazdasági munkabérek magassága megyénkben állandó fog
lalkoztatás mellett általában kielégítő keresetet biztosít mezőgazdasági 
munkásainknak. A tavaszi, őszi és téli férfi és női napszámbérek a föld
művelésügyi minisztérium által összeállított „Mezőgazdasági munkabérek 
Magyarországon“ adatai szerént Baranyában legmagasabbak a Dunántúl 
s a nyári napszám is csak Fejér- és Győrmegyében haladja fölül a bara
nyait. A férfinapszám legmagasabb Pécs szab. kir. város területén, a pécsi 
és szent-lőrinczi járásban, a női napszám Pécsett kívül a pécsi és mohácsi 
járásban, a gyermeknapszám ezeken kívül a pécsváradi járásban.

A napszámbér-átlagokat krajczárokban a Dunán-túli és országos 
átlaggal összehasonlítva, az alábbi táblázat tünteti fö l:

Férfi-napszám
Baranya Dunántúl országos átlag

f tavaszi 45 38 30
j nyári 61 58 64

ellátással > „ • őszi 48 42 43
l téli 33 27 30

tavaszi 58 52 56
nyári 86 80 88

ellátás nélkül őszi 65 58 64
téli 48 42 45

Nöi-napseám
tavaszi 36 28 27
nyári 45 41 41

ellátással őszi 36 31 31
. téli 25 22 23

tavaszi 48 30 40
nyári 58 54 58

ellátás nélkül őszi 50 44 45
. téli 51 32 33

Gyermek-napszám:
í tavaszi 18 16 17
1 nyári 25 25 26

ellátással í • őszi lí) 18 20
téli 14 13 14
tavaszi 20 26 27
nyári 37 36 38

ellátás nélkül '] őszi 30 30 31
téli 25 22 23

A siklósi és szent-lőrinczi járásban az ellátásos napszám nem szo
kásos, a hegyháti járásban pedig csak helyenként adnak ellátást is. A 
baranyavári járásban élelmezést csak a kisbirtokos parasztgazdák adnak 
s a munkás ugyanazt kapja élelmezésül, a mit a gazda eszik. A hegyháti 
járásban ellátásul reggel szalonna, kenyér és pálinka, ebédre és vacsorára 
főtt étel, fűkaszáláskor ozsonna is jár. A mohácsi járásban az ellátás: 
reggel kenyér hagymával, délben kenyér szalonnával, vagy más hideg
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étellel, este főtt étel, bor vagy pálinka takaráskor. A pécsi járásban reg
gel szalonna, vagy túró és 6 deczi bor, ebédre leves, főzelék hússal, vagy 
tészta és 6 deczi bor, ozsonára túró, vagy vöröshagyma, vagy zöld paprika 
ős 6 deczi bor, vacsorára főzelék hússal, vagy tészta és 0 deczi b o r; gyer
mekek bort nem kapnak. Pécs város területén: reggel kenyér, túró, vagy 
tojás, ebédre húsleves hússal, ozsonára ugyanazt kapnak mit reggelire; 
kaszáláskor és aratáskor naponként egy liter bor.

Eves cselédek fizetése, beleszámítva minden járandóságot, átlagban 
a következő: fölügyeleti személyzeté (hajdú) 400 frt, csősz, határkerülő 
300 frt, kocsis, béres, tehones 200 frt és lakás. Á hegyháti járásban a 
konvenczió á l l : 24 mérő gabona, 1 hold kukoricza-föld, hold kert, 
Va hold rét, V* hold kenderföld használata, 2 öl tűzifa, 1 marhára nyári 
legeltetés, szabad lakás, ezen kívül 24 frt, készpénz; a gazda és kocsis 
másfél annyi konvencziót és bért kap, a kisbéresek Va, esetleg 3/4 kon- 
vencziót kapnak. A baranyavári járásban kap természetben és készpénz
ben a gazda 300 irtot, kocsis, béres 163 frto t; a pécsváradi járásban ter
mészetben és készpénzben a gazda 400 frtot, kocsis és szekeres-béres 
150 frtot, kisbéres 75 frtot, kanász 120 frtot és lakást; a mohácsi járás
ban : gazda 300—350 frtot, kocsis és béres 150—180 frtot, pásztorok havon
ként 12 frtot, kisbéres rendesen 8 hóra 06 frtot; e járásban a gazda 
konvencziója: 12 méterm. búza, szabad lakás, 4 öl fa, egy tehéntartás és 
400 négyszög öl föld; a kocsisé és béresé a tehéntartáson kívül ugyan
ennyi. A siklósi járásban a gazda kap konvenczióban és készpénzben 
300 frtot, kocsis, béres 150—170 frtot, pásztorok 130 frtot. kisbéres 100 frtot.

Az aratást leginkább pénzért, sok helyütt azonban részért is esz
közük. Pénzben fizetnek kaszával való aratásért és minden hozzátartozó 
munkáért ellátás nélkül kát. holdanként 4 frt 50 krt, 5 frtot, ellátás mel
lett a mohácsi járásban a búza, vagy rozs learatásáért és összekötéséért 
2 frt 50 krt. Villány vidékén aratógéppel való aratás után összekötéséi t kát. 
holdanként 2 frt 50 krt, a behordásnál egy szekér fölrakás óért, egy sze
kérre 6 keresztet rakva, 8 krt fizetnek. Részért történt aratásnál az aratók 
díja természetben a 10-ik, jobb földeken a 11-ik, elvétve a 12 ik rész 
ellátás nélkül, helyenként ellátással. A szent-lőrinczi járásban az idegen 
aratók, az útiköltség megtérítése esetén, megfelelő hold rétet, vagy bük- 
könyös zabot kötelesek letakarítani.

Cséplésért szalma-elevátorral zsákszámra 10 kr., vagy mm.-ként 
őszieknél átlag 17—18 kr., tavasziaknál 15 kr. a bér. A szt.-lőrinczi 
járásban a részcséplésnél minden 100 mm.-ból 2 V2—3 mm. szem, a 
hegyháti járásban 3—4°/o, a siklósi járásban a 20-ad rész illeti meg a 
vállalkozót, a pécsváradi és baranyavári járásban egy személy métermá
zsánként. 16 krt kap.

Tengeri töréséért fizetnek egy ürmérték után, melynek súlya 40—50 
klgr., csöves tengerinél 8 krt, aprószemü valódi cinquantinónál 12 krt, 
szárvágásért és kévékbe kötésért kát. holdanként 1 frt 80 krt—2 frtot. Egy 
kát. hold tengeri, répa vagy burgonya első kapálási díja 2 frt 50 kr.—4 frt.
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második kapálás 2—5 frt. A szentlőrinczi járásban tengeri-törés, válogatás 
és szárvágás dija kát. holdaóként 4 frt 50 kr.—5 frt 50 kr.

Takarmányrépa kiszedése kát. holdanként 6—8 frtba, minden mun
kája, átlag kapálás, egyezés, tisztítás és kupaczokba rakás 20—25 frtba, 
a mohácsi járásban a bevermeléssel együtt 30—35 frtba, a szt.-lőrinczi 
járásban 15—25 frba, a siklósi járásban 20 frtba kerül. A czukorrépa-föld 
megmunkálása a szt.-lőrinczi járásban holdanként 25 írtért adatik ki, 
mely esetben a vállalkozók a szedésnél egy répaemelő-ekét kapnak 
segítségül.

Egy kát. hold takarmány lekaszálásáért fizetnek kát. holdanként 
2 frt 50 krt—3 frt 50 krt, teljes betakarításáért 3 frt 50 krt—5 frtot mel
lékjárulék nélkül. A szt.-lőrinczi járásban sarju-kaszálás, gyűjtés és bog- 
lyázás kerül kát. holdanként 2 frt 30 kr.—3 frtba, a siklósi járásban 4 frtba, 
a pécsi és baranyavári járásban a széna és sarju betakarítása a termés 1h, 
a hegyháti járásban Vb, esetleg 1U részéért is adatik.

Szőllő befedéséért és kinyitásáért kát. holdanként 5—G frtot, metszé
séért 4 frtot, első kapálásáért 4, másodikért 5 frtot, kötözésért 2 frt 50 kr. 
a bér ; több helyütt azonban a szőllő metszését és karózását napszámban 
ellátás nélkül 1 írtért teljesítik. Az összes szőllőmunkálatokért — a szü
reti munkálatokat kivéve — fizetnek kát. holdanként a szt.-lőrinczi járás
ban 25—30 frtot, a siklósi járásban 50 frtot; szőllő-bujtásért általában buj- 
tásonként 1 krt. Rigolirozásért 80 cm. mélyre 112—250 frt jár kát. holdan
ként, illetőleg ölenként a mohácsi járásban 25 kr.

Egy kát. hold föld megszántása 2 frt 50 kr.—4 frt közt váltakozik, 
kézi vetés után való elboronálásért fizetnek 80 krt, sőt 1 frtot is. A szt.- 
lőrinczi járásban egy hold megszántása 3—4 frtba, a siklósi járásban 1 hold 
tengeri-föld megszántása és elvetése 5 frtba, a mohácsi járásban egyszeri 
megszántása 3 frtba kerül.

Egy két fogatú igásfogat napi keresete 2—4 frt, a pécsi járásban 
a kőszénbányánál 2 frt 80 kr.—3 frt.

^dlezögazdasági egyesületek, szakoktatás.

A baranyamegyei gazdasági egyesület Pécs székhelylyel 1872-ben 
alakult. A lefolyt idő alatt egész sorozatát lehetne elszámlálni a földmű
velés és állattenyésztés emelésére irányult üdvös intézkedéseinek, melyek
nek mindig a kiváló szakértelemmel párosult nemes buzgalom s gazdáink 
helyzetén körültekintő gondoskodásból kifolyó segíteni törekvés volt a 
rugója. S a gazdasági egyesület vezető férfiai mindig megtalálták a helyes 
és biztos utat, mely mezőgazdaságunk fejlesztése felé vezet s megtalálták 
ahoz a szükséges anyagi eszközöket, ha másként nem, tudtak e czélra 
több ízben áldozatot is hozni. A díjazásokkal egybekötött állatszemlék, jó 
állattenyészanyagnak mérsékelt árakon való kiosztása a tenyésztők közt, 
termelési kísérletre a kormánytól ingyen vetőmag kieszközlése egyes gazdák
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részére, földművesek kiküldése az egyesület költségén a nevezetesebb 
hazai tenyészállatvásárokra — mint ez 1882-ben is történt — s más 
hasonló, az egyesület által foganatba vett s föntartott intézkedések mind 
l^talmas emeltyűi mezőgazdasági fejlődésünknek. Az egyesület a kia
dásában mintegy 20 év óta megjelenő „Gazdasági Néplapéban, melyet 
az egyesületi tagoknak díjtalanul küldenek, népszerű modorban meg
írva a gazdák közt a meződazdaságra és állattenyésztésre vonatkozó 
hasznos ismereteket terjeszt. Az egyesület a folyó évben adta ki történetét, 
melyből alaposan megítélhető eredményekben nyilvánuló lankadatlan tevé
kenysége.

A pécsi szőllősgazdák egyesülete az 1879. évben alakult meg. Az 
egyesület mindjárt megalakulása után munkaprogrammja két főrészének 
megvalósítására törekedett. Fölállította a „Pécsi szőllősgazdák egyesületének 
főiigynökségé“-t, melynek föladata volt, az egyesületi tagok borainak a 
kellő úton és módon vevőket keresni. A közvetítési díj a bor eladási 
árának l 1/2%-a volt s az ügynökség vezetését Littke  N. János vette át. 
Másik nevezetes mozgalma az egyesületnek a pécsi szőllősgazdák szövet
kezetének megalakítására irányult. E szövetkezet czéljául lett kitűzve 
szőllőmunkások kiképzése, hegyrendőri szabályzat életbeléptetése, a bor
nyilvántartás s a szőllőmunkás-kérdés. Ez egyesület az általa létesített 
szövetkezettel és ügynökséggel együtt a 90-es évek elején föloszlott.

A pécs-baranyai kertész-egylet Pécs széklielylyel az 1845. évben 
alakult meg s a lefolyt félszázad alatt számos jelét adta közhasznú tevé
kenységének. Czélja az egyesületnek a saját egyleti kertben a fa- és szőllő- 
nemesítés, kísérletezések. Az egyleti kertben jelenleg több mint 300 drb 
nemes anyafa v an ; az egész kert 4 évi fordára beosztott faiskola, mely 
iskolából a közönség részére évenként 12—15-ezer nemes csemete áll ren
delkezésre. Az egyesület minden évben szegényebb sorsú gyümölcste
nyésztőknek, egyes községeknek alanyokat és nemesített gyümölcsfákat 
adományoz; Pécs városának pedig ez ideig már több ezer eperfát adott 
teljesen díjtalanul. A nemes fák ára tagoknak (évi 2 frt tagsági díj mel
lett) 15 kr, nem tagoknak 20 kr. Az egyesület föntállása alatt több ízben 
rendezett sikerült gyümölcs-kiállítást; az első ilyen kiállítás Pécsett volt 
1847-ben a nemzeti kaszinóban, melyet akkor István főherczeg, kir. hely
tartó is megtekintett.

A mezőgazdasági szakoktatás megyénkben csak a gyümölcstenyész
tésben való oktatásra s a szőllőművelési és filloxera elleni védekezésre 
kiterjedő tanfolyamokra szorítkozik. A gyömölcstenyésztés, kapcsolatban 
ezzel a méhészet és selyemtenyésztés, a pécsi tanítóképezdén taníttatik, 
hogy ezek mint tanítók, a mezőgazdaság ez ágát tovább fejlesszék a nép 
körében. Pécsett s a megye többi községeiben is évenként rendesen kétszer 
a vándortanár rendes tanfolyamokat tart, melyeken az amerikai vesszővel 
való ültetést, a különféle alkalmas s ellentálló szőllőfajok megismerését, 
az ojtást s a filloxera elleni védekezés módjait évenként száz meg száz 
szőllőtulajdonos és munkás sajátítja el.
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A folyó év február havában nyílt meg Pécsett a kormány, a város 
és a pécsi takarékpénztár áldozatkészsége folytán mintegy 35-ezer frt 
költséggel a vinczellériskola. Ez iskola föntartási költsége 7500 frtra van 
előirányozva, melyből a kormány 2500 frtot, a város pedig 5000 frtot 
visel. Az utóbbi összeg,födözésére szolgálnak a pécsi takarékpénztár 10.000 
frtos alapítványnak kamatai s az eladásra kerülő amerikai szőllővesszők 
jövedelme. Az iskola épületében van : egy nagy tanterem, több hálószoba 
20 bentlakó növendék részére, souterain a szőllővesszők kezelésére, igaz
gatói lakás és iroda, az élelmező lakása és a tanulók ebédlője. Az isko
lába fölvétetik : 20 bentlakó ösztöndíjas-növendék, kik az intézet költségén 
élelmezést, lakást, ruhát és tanszereket kapnak. Ily tanuló csak pécsi növen
dék lehet, vidéki csakis 200 frt ellátási díj mellett vehető föl. 40 bejáró 
növendék, kik havonként 3 frt tanpénzt fizetnek, mely alól a szegények 
a tanács által fölmenthetők. A bejáró-növendékek az élelmezésről, lakás
ról, ruházatról maguk tartoznak gondoskodni. Az iskola növendékei álta
lában legalább csak 4 elemi osztályt végzett, munkára alkalmas, 16 évet 
betöltött, de 24 évnél nem idősebb, jó magaviseletü egyének lehet
nek. Minden növendék az év végével vizsgát tesz s annak eredményéhez 
képest bizonyítványt kap. Az oktatási idő február 1-től november végéig 
tart. Az iskola czélja a szőllőművelésben, valamint a szőllőbetcgségek 
elleni védekezésben s a gyümölcsfák kezelésében gyakorlatilag oly mun
kásokat képezni, kik vinczellérck, munkavezetők, vagy előmunkások gya
nánt alkalmazhatók. (

IMlezőgazcLasági Ilitel-viszonyoh:, a fölcLbirtok. meg
terhelése.

Baranyában kizárólag a mezőgazdasági hitelviszonyokat szolgáló 
hitelintézet — a kisebb Mais-vidéki mezőgazdasági előleg-egyleten kívül — 
jelenleg nincsen. A mezőgazdasági hitelviszonyok azért a földbirtokos
osztályra nézve megyénkben kielégítők, mert pénzintézeteink ma már 
nagyobb s oly mérvben nyújtanak jelzálog-kölcsönöket hosszabb annuitásu 
törlesztés mellett, hogy idegen pénzintézetek mind kevesebb számban s 
összegű kölcsönökben helyezhetnek el itteni ingatlanokra kölcsönöket. 
A jelzálogkölcsönök összes megyei pénzintézeteinknél az 1875-ik évben 
még csupán 3,325.391 frtra rúgott, mely összeg az 1892-ik évben 4,565.900 
frtra, az 1894-ik évben pedig 4,597.609 frtra emelkedett. A jelzálogkölcsö
nökben ugyan a házbirtokokra adott kölcsönök is bentfoglaltatnak, azon
ban az idegen pénzintézetek által baranyai ingatlanokra adott kölcsönök 
ezt oly bőven ellensúlyozzák, hogy a fönti jelzálogkölcsönöket bízvást 
tisztán a földbirtokot terhelő kölcsönnek vehetjük.

Panaszt a mezőgazdasági hitelviszonyok terén megyénkben főleg a 
jelzálogkölcsönöknek is a vidéken való drágasága képez és az, hogy a 
szőllők fölújitásához megyei pénzintézetnél olcsó s elegendő tőke még nem 
áll rendelkezésre. Ez utóbbi bajon óhajtott a baranyamegyci hitelintézet
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segíteni, midőn a budapesti „Magyar Agrár- és Járadékban k “ -k al valp 
szövetkezés utján a pécsi agrár-hitelintézet megalakítását tervbe vette.. 
Az agrár-hitelintézet ez alapon a két pénzintézet közt föntállott differcncziák 
miatt nem j^tt létre.

Mezőgazdasági termelés. '
. .• .

r ,
-A.ltalános termelési viszonyok.

Galgóczi szerént Baranya síkságain a legtermékenyebb föld található, 
mely könnyű munka után aczélságra nézve nem a legsúlyosabb búzát adja 
ugyan, de a bácskainak keveset enged. Haas szerént a Pellérd, Somberek, 
N.-Bóly és Sellye vidékén termett búza csaknem fölér a bánátival, rozs 
főleg a pécsi járásban terem, tengeri mindenütt, dohány kiváltképen a 
hegyháti járásban. A múlt évben összegyűjtött mezőgazdasági statisztikai 
adatok szerént a hegyháti járás talaja legnagyobb részt hullámos és hegyes, 
kötött márgás agyag, mely különösen a gabonánemüek termesztésére ked
vező összetételű ; a kapásnövények termelése c járásban a nedvesség egye
netlen megoszlása következtében nem eléggé jövedelmező. A mohácsi 
járás talaja általában kötött agyagtalaj, mely a nyári hőség és aszály 
káros befolyását mérsékli s így a gabonanemek megromlását megakadá
lyozza; e járás klimatikus viszonyai legkedvezőbbek a tengeri termelésére.. 
A baranyavári járás homokkal kevert agyagtalaja általában minden ter
ményre, a lapályos rész különösen csak a tavasziak termelésére alkalmas.: 
A pécsi járás földje főleg a kalászosok termelésére alkalmas, de e mellett 
jó haszonnal termi meg a kapásnövényeket is. A szent-lőrinczi járás dom-í 
bős vidéke kiválóan alkalmas a sörárpa termelésére, az alacsonyan fekvő 
részeken a gabona sokat szenved a rozsdától; az egész járás talajaikitünő 
termőerőben van. 1 • * - i

A Dráva-mcnti talaj vizenyőssége okozza, hogy megyénkben al tavaszi 
vetések nagyobb területet foglalnak el, mint az ősziek. A tavaszi és őszi 
vetések aránya az utóbbi években a következő volt:

Í891 1892 1894 ' ' A
Tavaszi vetés 55-29% 5G'l°/° 56‘1%
Őszi vetés 44-71o/o 4í5‘9°/o 43'9<>/o

Az 1894-ik évben az összes szántóföldből le lett aratva 81‘84Vo, ugaron 
maradt 17-97°/o és OlJ'Vo vetés elemi csapás folytán kiveszett.

A learatott terület volt 1882-ben 332.59G kát. hold, az 1892. évbenr j 7
412.128 kát. hold; egy évtized alatt tehát közel 100-ezer holddal emel- 
kedett a művelés alá vett terület. Ez emelkedésből esik a búzatermelésre 
mintegy 28, árpára 9, zabra 2, tengerire 6, takarmányrépára 3, mesterséges 
takarmányra 22, burgonyára és ezukorrépára 2—2 ezer kát. hold terület; 
ellenben apadás mutatkozik 10 év alatt a rozs- és tepczetermelésnél.

A mezőgazdasági termények egymáshoz való termelési arányát 
vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy megyénkben a gabonafélék termelése a
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bevetett terület nagyobbodásával fokozatosan emelkedett, a kapásnövények 
termelésében ellenben hanyatlás állott be; a kereskedelmi növények a 
szemtermelés fölött igen lassan hódítanak tért. Mint örvendetes tényt 
emelhetjük ki, hogy a természetes kaszálók területének megfogyásával 
szemben a mesterséges takarmány termelése 10 év alatt közel 5%-os emel
kedést mutat föl.

Az 1882. és 1892. évi termés adatait véve alapul, a mezőgazdasági 
termények learatott területének aránya volt ugyanis:

1882 1892
Gabonafélék................... 49-50/0
Kapásnövények . . . . . 24-50/0 22-60/o
Kereskedelmi növények . . l  io/o l-20/o
H üvelyesek................... . 0 5% O-60/o
Mesterséges takarmány . . 2-90/o 7-60/j
Természetes kaszáló . . . 21-SO/o 18-50/o

íoo-o 1000
Összes mezőgazdasági termelésünk, nevezetesen a gabonafélék, kapás- 

és kereskedelmi-növények, hüvelyesek, mesterséges takarmány és a ter
mészetes kaszálók termése az 1882-ik évben 5,355.352 mmázsára, az 1892-ik 
évben 6,157.191 mm.-ra, az 1894-ik évben pedig 5,936.366 mmára rúgtak. 
Ha az elemi csapások befolyással vannak is az évenkénti termés mennyi
ségére, korántsem oly mérvben azonban, hogy ez össztermelési adatokból 
ama következtetést ne vonhassuk, miszerént mezőgazdasági termelésünk 
mennyisége nincsen kellő arányban a művelési terület nagyobbodásával, 
a mit nem tudhatunk be másnak, minthogy kisebb gazdáink a föld termő 
erejének visszaadására általában még kellő gondot nem fordítanak. Ezt 
különben egy konkrét példával is beigazolhatjuk. Termett búza az 1882-ik 
évben 68.387 kát. hold learatott területen 695.037 mmázsa, 1888-ban 
89.341 k. holdon 767.481 mmázsa, az 1892-ik évben 94.952 k. holdon 
700.208 mmázsa, az 1894-ik évben 110.935 k. holdon 953.060 mmázsa, 
vagyis 1 kát. holdon átlag az 1882-ik évben 1016 mm., 1888-ban 8'59 
mm., 1892-ben 7'37 mm., 1894-ben 8'5 mm.

Á termelés összértéke megyénkben 21—24 millió forint közt hullámzik. 
Az 1892-ik évben 21,184.831 frtot, az 1891-ik évben pedig 23,588.461 frtot tett.

GraToonafélélt-

Megyénkben a búza képezi a tengeri mellett a legfőbb terményt. 
Minőségre nézve nem éri el az alföldi aczélos búza minőségét, inkább lágy 
minőségű, sárgás búzát termelünk, mely azonban még a 80-as években 
a franczia és délnémetországi malmok és fogyasztók részéről az aczélos 
búzánál keresettebb czikket képezett. Súlya hektoliterenként átlag 76—79 
klg. közt váltakozik, jól sikerült években azonban egyes vidékeken a 
80 klgr.-ot is eléri.

Learatott búza szántóföld-területünk két évtized alatt közel meg
kétszereződött s így azon a búza árhanyatlását előidézett túltermelésben,
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— ha a buzavetés alá vett terület nagyobbodásával mennyiségileg nem is 
arányosan, megyénknek szintén jelentékeny része van.

A learatott búzaterület volt 1876-ban 59.831 kát. hold, 1882-ben 
68.387, az 1885-ik évben 86.871, az 1888-ik évben 89.341, az 1892-ik évben 
94.952 és az 1894-ik évben 110.935 kát. hold. Búzatermelésünk értéke 
5—6 milliónyi s így összes mezőgazdasági termelésünk értékének mintegy 
25%-át teszi.

Á kétszeres termelése csekély jelentőségű. Az 1894-ik évben csupán 
11*5 ezer kát. holdat arattak le, mely 84150 mm. termést adott.

Rozstermelésünk hanyatló irányzatot tüntet föl. Learatott rozsterü
letünk 1882-ben 50.747, az 1888-ik évben 46.759, az 1892-ik évben 46.168, 
az 1894-ik évben pedig csak 30.996 kát. holdat tett, mely utóbbi 286.639 mm. 
szemet adott.

Árpa a 80-as évektől kezdve fokozottabb mérvben kerül termelés 
alá, túlnyomó részben ma még az etetésre használt árpa, azonban — 
nagyobb birtokosainkon kívül — a sörárpa termelése közép és kisebb 
gazdáinknál is örvendetesen hódít mind nagyobb teret. Őszi és tavaszi 
árpát termeltek 1882-ben 13.685, 1885-ben 18.054, 1892-ben 22.342 és 
1894-ben 21.135 kát. holdon. Az utóbbi évben a maghozam kát. holdan- 
kénti 6 60 mm. termés mellett 147.434 mm.-ra rúgott.

A zab megyénkben a gabonaféle szemtermények közt a harmadik 
helyet foglalja el s termelése tiz év alatt mintegy 4—5 ezer kát. holddal 
növekedett területet foglal el. 1894-ik évben 30.828 kát. holdról arattak le 
s ez évben 205.314 mm. termésünk volt; kát. holdanként átlag 6’6 mm.

Egyéb gabonaféle terményeink termelése mind nagyobb területen 
történik ; sajnálatos körülmény csupán az, hogy a holdankénti átlagos 
termés ezzel szemben jelentékeny csökkenést tüntet föl.

Kapás-növények.

A tengeri megyénkben a búza után az első helyet foglalja el. A nagy- 
csövü és nagyszemü, u. n. magyar tengeri termelésével gazdáink mindin
kább kezdenek fölhagyni, melynek helyét az aprószemü és lisztőrlésre 
kiválóan alkalmas cinquantin és pignoletto tengeri foglalja cl. E kukoricza 
nálunk élénk spekuláczió tárgyát képezi s különösen Dél-Tirolba és Olasz
országba, hol lisztté őrölve tápszerül használják, igen keresett fogyasz
tási czikk. Csupán egy pécsi gabonakereskedő-ezég a folyó év első négy 
hónapjában 100 vasúti vaggon tengerit exportált Olaszországba.

A tengeri alá szántott terület mind nagyobb tért foglal el és sűrűbben 
kerül a tengeri vetés forgóba. Az 1882-ik évben betakarított tengeri 67.051 
kát. holdat tett, mely fokozatosan az 1894-ik évben 78.045 holdra emel
kedett. A termés kát. holdanként azonban a tengerinél is erős csök
kenést mutat. Az 1892-ik évben egy kát. holdon termett átlag 1227
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mm. szem, 1888-ban 10'48 mm., 1892-ben 1014 mm., 1894-ben alig’ 7 mm. 
szem. Éhez képest összes tengeri termésünk is, mely 1882-ben a 800-ezer 
mm.-t meghaladta, 1894-ben 468.670 mm.-ra szállott le.

A czulcorrépa termelése Baranyában csekély jelentőségű. Utóbbi 
években ugyan gazdáink nagyobb figyelmet fordítanak a czukorrépa ter
melésére, átlag azonbaiVévenként csak 2000—2400 kát. holdat vetnek be ; 
az 1882-ik évben csupán 800 kát. holdat tett a czukorrépa-föld. Az évi 
termés mennyisége mintegy harmadfélszázezer mm. 200—210-ezer forint 
értékben.

Takarmányrépa termelése egy évtized alatt úgy területileg, mint 
termés-mennyiségileg mintegy 30% emelkedést mutat. 1894-ik évben 
6.380 kát. holdon takarmányrépa-termésünk 971.085 mm. volt, míg az 
1882-ik évben 1877 kát. holdról csupán 327.132 mmázsa.

Burgonya, mint egyik főélclmi czikk, megyénkben a fogyasztást 
kielégítő mérvben termesztetik, úgy, hogy behozatalunk jobbára csak a 
déli tartományokból, főleg Máltából a korai burgonyára szorítkozik. Bur
gonya-termelésünk az utóbbi években állandóan 13—14-ezer kát. holdat 
foglal el, mely átlag 6—700-czer mmázsa gumót ad.

ZKeresitecLelrrii növények.
A

A kereskedelmi növények termelése nem részesül megyénkben oly 
figyelemben jelenleg se, mint azt a belterjesebb gazdálkodás megkívánná.

A repczét a kedvezőtlen talaj- és égalji viszonyok miatt alig 1000 kát. 
holdon termelik, melyről az évenkénti termés 7—8-ezer mmázsa közt 
váltakozik. A repcze-termelés hanyatlását különben megyénkben egyrészt 
az olaj ütők számának megapadása is okozza, minek következtében a 
termés értékesítése is ma már nehézségekkel jár.

A dohány termelése Baranyában egészen jelentőség nélküli. Az 
évenként beültetett terület fölötte változó. Az 1882-ik évben dohánynyal 
beültettek 83V2 kát. holdat, 1885-ben 3^2, 1892-ben 14 kát. holdat. Az 
1895-ben megjelent „Statisztika a dohányegyedáruságot illetőleg 1894-ik 
évre“ adatai szerént 1894-ben egy községben 74 termelőnek adtak enge
délyt; beültettek 70 holdat 816 □  ölet, melyen 19.967 klgr. dohány ter
mett, egy holdon átlag 281 klgr. dohány. A beváltási ár 100 klgr.-ként 
18 forint volt, az összes dohánytermés beváltási ára pedig 3600 frt 35 kr. 
Megyénk területén csak silányabb minőségű, közönséges pipa- és kapa
dohányt termelnek.

Lenmag- és lenfonal-termelésünk csekély mérvű; az 1894-ik évben 
420 kát. holdat foglalt el. A termés mennyisége volt ez évben magban 
2580, fonálban 645 mmázsa.

Kender-termelésünk távolról sincs arányban e termény aránylag jól 
jövedelmezőségével s kitűnő minőségével, a minek oka az alkalmas ken- 
deráztatók hiányában rejlik. Népünk előszeretettel foglalkozik, különösen

33”
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a Dráva-mentén a kendertermeléssel, törpe gazdaságokban rendesen szél
terményt képez. A háziipar által szükségelt csekély mennyiségen kívül a 
kendert jobbára mint nyersterményt értékesítik.

Komlót jelenleg csak a bellyei és pellérdi uradalom termel, előbbi 
mintegy 100 kát. holdon saazi és spalteri komlót s a termést jobbára az 
ausztriai sörfőzők veszik meg.

IEEL ü v e l y e s e k .

A hüvelyes-vetemények közül megyénkben csak borsót és babot ter
melnek oly mennyiségben, hogy a termés egy része kivitelre is kerülhet; 
a lencse-termelés egészen jelentéktelen. A hüvelyesek termelése általában 
az utóbbi években a 80-as évekhez képest hanyatló irányzatot mutat. 
1882-ben az évi termésünk hüvelyesekben meghaladta a 12-ezer mmázsát, 
sőt 1885-ben 23.183 mmázsára rúgott; e mennyiség az 1892-ik évben 
11.206, az 1894-ik évben pedig 10.867 mmázsára szállott le.

Takarmányfélék.

Természetes kaszálóink területe az utóbbi 12 év alatt csekély válto
zást szenvedett. 1882-ben 73.833 kát. hold, 1894-ben 74.064 kát. hold ter
mészetes kaszálónk volt, melynek évi termése 958.413, illetve 1,258.398 
mmázsa volt.

Örvendetesen s utóbbi években nagy arányokban emelkedik megyénk
ben a mesterséges takarmány-termelés, mi a belterjesebb gazdálkodás 
mellett az állatanyag szaporodására és minőségére is eredményekben nyil
vánuló jótékony kihatással van.

Mesterséges takarmányt ma háromszorta nagyobb területen termelnek, 
mint 1882-ben. A termés mennyisége több mint 400-ezer mmval emelkedett.

Konyliakerti növények.

Habár Baranyavármegye talaj- és klimatikus viszonyai a konyhakerti 
növények termelésére kiválóan kedvezők, még mindig kis mértékben fog
lalkoznak megyénkben üzemszerüleg e növények termelésével. Mint külön
leges termények méltán fölemlíthetők a Szalánta, Málom, Kökény és 
Turony községek vidékén termelt zöldségfélék, főleg a petrezselyem és 
sárgarépa, melyek finom izükről nevezetesek; a jó hírnévnek örvendő 
szalántai káposzta, mely a szalántaiak büszkeségét képezi. Jelentékeny 
kereskedelmi czikk a mohácsiak téli salátája, melylyel tavaszszal eláraszt
ják a megye s a szomszédos vidék nagyobb piaczait. Pécs vidékén az 
ideiglenesen letelepedett bolgárok bérelt földeken űzik a konyhakerti növé
nyek termelését s egyre nagyobb területet fognak művelés alá. Kiválóan 
kedveltek a Nowotarsky A. és fía pécsi mű kertész édes paprika és hagyma 
különlegességei.
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B o r te r x n  elés.

Baranyavármegyónek egyik legrégibb és nagyterjedelmü termelési 
ágát képezi a bortermelés, mely a filloxera pusztításáig fő jövedelmi for
rás is volt. Baranyában már a rómaiak művelték a szőllőt, mit abból is 
lehet következtetni, hogy a Monostortól Sepséig és Bodolyáig elterülő hegy- 
lánczolatot az ott termett jeles borról „mons aureus^-nak nevezték. Az 
1818-ban Pécs vidékén talált oltárkő Haas szerént szőllőfürtökkel van 
ékesítve, mi szintén arra mutat, hogy megyénk területén a rómaiak már 
a Il-ik században, vagy legalább %em sok idő múlva azután, midőn Probus 
276 körül „ Sirmium“ vidékét szőllővel ültette be, szőllőműveléssel foglal
koztak.

Szent István 1015-ben a pécsváradi apátságnak adomány-levelében 
110 szőllőművest és 6 kádárt ajándékozott. Első királyunktól kezdve mai 
napig számos adatunk tanúskodik a baranyai borok jelességéről s a bara
nyai szőllőművesek szakképzettségéről. Haas szerént 1338-ban a pécsváradi 
apátnak 3000 akó bora termett, melynek akója 10 dénárért kelt el; leg
híresebb volt azonban már ekkor a pécsi bor, mely a Tiszán-túl is piaczot 
talált. Papanelc, múlt században élt pécsi iró a következőleg emlékezik 
meg művében a baranyai bőrről: „A celebri vino famosae sunt possesio- 
nes hujus Ditionis Sepse, Villyán, Bodolya, cum ruben, tum alba magnam 
generositatem, calorem optimum praeseferunt conservabiliaque per multo
rum annorum decades sunt.“

Bayer szerént (Egy tekintet Baranyára. Tud. gyűjt. 1822.) csupán 
dézsmaborból a pécsváradi apát 24-ezer, a bellyei uradalom 20-ezer, a 
siklósi 12-ezer akót nyert középszámítással évenként.

Fényes Elek  szerént már a múlt században 50-ezer holdat megha
ladta a szőllőterület Baranyában, az évi termelés pedig e század 3—4-ik 
tizedében évenként legalább is 1 millió akó volt. Kitűnő fajboraink már 
az 50-es években messze ismeretesek voltak külföldön; szőllőtermésünk- 
nek Trieszt, Grácz, Prága rendes és állandó piaczai voltak, fajboraink a 
tengeren túl is vevőre találtak. Galgóczi említi többször idézett művében, 
hogy Jalics A. J. és társa pesti kereskedő-czég 1846-ban egy borszállít
mányt küldött Newyorkba, közte 1841-iki villányi bort is. A czímzett 
eltávozván Newyorkból, a borok visszajöttek s majd 5 évi vándorlás után, 
a legforróbb évszakokban a tengeren tett kétszeri út után a borok megja
vultak ; legzamatosabb lett a villányi.

Szőllőterületünk az orsz. m. kir. statisztikai hivatal kiadásában 1876- 
ban megjelent „Magyarország szőllőszeti statisztikája“ adatai alapján az 
1853-iki kataszteri munkálatok szerént volt 33.886 kát. hold, a községek 
1869-iki kimutatása szerént 3Ö791 hold 93 □  öl, az 1877-iki kiigazítás 
szerént 37.736 hold 1037 □  öl, az 1881/82-ik évi kataszteri végleges kiiga
zítás szerént 44.628 kát. hold, közvetlen a filloxera-vész előtti időben 
45.177 k. hold.

A baranyai 357 község közül szőllőműveléssel nem foglalkozik 61 község.
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Termésben lévő szőllőterületünk 1886 óta, mikor a filloxera-vész 
pusztítását megkezdte, jelentékenyen megcsökkent s szőllőművelő közsé
geink közül ma már egy sincs, melynek területe vészmentes volna. A fil- 
loxera rohamos terjedése főleg az 1891-ik év óta volt tapasztatható s rövid 
két év alatt teljesen bevégezte romboló munkáját.

A pécsi iparkamara 1882-ik évi jelentése szerént a filloxera Baranyá
ban 1881-ben lépett föl először két helyen, de ekkor még oly ked
vező körülmények közt, hogy az irtást teljes sikerrel lehetett foganato
sítani. Szily  László p.-szt.-mártoni szőllője lapos helyen a viz mellett feküd
vén, a vész föltünése után nyomban vízzel lett elárasztva. Pécsett Maas 
Bernátnak a város területén lévő szőllőjében a filloxera Kassáról a dr. 
Málnai szőllőtelepéről származott tőkéken tűnt föl. A minisztérium által 
leküldött filloxera-biztos az alig néhány □  méternyi inficziált területet 
szénkéneggel telítette s Baranya így néhány évig még filloxeramentcs volt.

A vész 1887-ik év nyarán tört ki megyénkben Pécsett az alsó Makár- 
hegyen lévő Göppel-féle szőllőben s egyszerre 600 négyszög öl terület 
inficziálva, 300 négyszög öl pedig gyanúsnak találtatott. A törvényhatóság 
az egész szőllőterületet azonnal zár alá helyezte s a legmesszebb menő 
szigorú intézkedéseket megtette arra nézve, hogy a filloxera-vész tovább
terjedését meggátolja. A következő évben tartott pécsi általános kiállítás 
alatt Pécsett két napon át filloxera-értekezlet tartatott, melyen az ország 
legnagyobb szaktekintélyei jelentek meg. A filloxera azonban oly rohamos 
terjedést s nagy arányokat öltött, hogy a körültekintő gondoskodás nem 
annyira a vész elleni védekezésre, hanem csakhamar a szőllők fölújítására 
szorítkozhatott. A földművelési minisztérium által kiadott „Közgazdasági 
előadók 1889-ik évi jelentései“ szomorú képet tárnak elénk szőllőink pusz
tulásáról. A helyzet elszomorító állapotát — írja Baranyavármegye köz- 
gazdasági előadója — egyrészt az fokozza, hogy a perenospora, mely ez 
évben szőlőtermésünk 6/8-ad részét tönkre tette, a jövőre is veszélyeztet 
bennünket, de főleg kétségbeejtő a filloxera óriási terjedése, melyet, ha 
nem sikerül mérsékelni, rövid egy pár év múltával elpusztulnak szőllőink 
s vele sok szorgalmas, törekvő gazda s milliókat túl haladó nemzeti vagyon. 
A kétségbeejtő félelem nem volt alaptalan, szőllőink elpusztultak.

1890-ben még 94 község találtatott inficziálva, a reá következő évben 
már 205 s ma a szőlőműveléssel foglalkozó községeink közül egy sincs 
filloxera-mentes. 1893-ban még a földművelésügyi m. kir. minisztériumnak 
a magyar törvényhozás elé terjesztett jelentése szerént immunis tala
jon 40 hold, nem immunis talajon 5376 hold 1580 négyszög öl teljes ter
mésben, filloxerától nem lepett szőlőterületünk volt, — ma e terület is 
már inficziálva van.

Jelenlegi szőlőterületünk az 1893-ik évi fölvétel szerént a következő:
Új ültetés immunis homoktalajon 4 hold, agyag és más immunis 

talajon 268 hold 800 négyszög öl. Teljes termésben még nem levő, 1893-ik 
év előtti új ültetés immunis talajon 15 hold, nem immunis talajon 1459 
hold 1462 négyszög öl; még teljes termésben lévő, de már inficziált szőlő
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42 hold immunis, 5376 hold 1580 négyszög öl nem immunis talajon; 
elvénült 1519 hold 189 négyszög öl; filloxera által lepett, de még termő 
szőllő 20872 hold 1340 négyszög öl. Az összes többé-kevésbbé termő szőllő- 
terület 29.558 hold 1340 négyszög öl, mintegy 507o-a a mezőgazdasági 
művelési ágaknál kimutatott szőllőterületnek.

A megye egyes járásait tekintve, a régi szőllőknek a hegyháti és 
pécsváradi járásban csak 5°/o-a áll még fönt, a pécsi járásban mintegy 
20%, a szent-lőrinczi járásban 25°/o-a, e járásban a perenospora, mely 
ellen a szőllőtulajdonosok nem védekeznek, pusztít erősen; Viszló és Vil
lány vidékén körülbelül 45—50°/o, a siklósi járás többi része erősen meg 
van támadva; a bárányavári járásban a monostor-kiskőszegi hegycsoport, 
Baán, Vörösmartli és Csúza vidéke teljesen el van pusztulva, a mohácsi 
járásban még csupán mintegy 10°/o s Pécsett ^fkénkénegezés által föntar- 
tott 2%-nyi régi szőllő van.

A perenospora viticola megyénkben 1893-ban 26.176 kát. hold szőllő- 
területet ért s csak újabb időben észlelhető nagyobb mérvű s eredményes 
védekezés a perenospora ellen.

A filloxera elleni védekezés a filloxerának föltünése után nyomban 
és nagy erővel indult meg az egész megyében. Az 1888-iki filloxera- 
értekezlet a szőllők szénkénegezését ajánlotta; Pécsett föl is lett állítva 
a szénkéneg-raktár. A szénkéneggel való védekezés azonban sokat veszí
tett hiteléből az által, hogy több szőllősgazda olyan helyen is gyérített, 
hol a filloxera a szőllőtőke gyökérzetét már annyira elpusztította, hogy 
azon tőkék gyérítés nélkül sem hajtottak volna többé ki. Az ilyen szőlős
gazdák szőllőik elpusztulását a szénkénegezésnek tulajdonítván, a gyérí
tésnek ellenségei lettek. Többen a filloxerát csak múló bajnak tekintették, 
a milyen Baranyában is már többször előfordult. így például az „Anyagi 
Érdekeink“ 1872-iki évfolyama említi, hogy ez évben Baranyában, jobbára 
azonban csak Pécsett a szőlősgazdáknak termésre semmi kilátásuk nem 
lehetett, mert a szőlőszemek legnagyobb része nyálkás hártyával pók- 
hálószerüleg vonódott be, benne világos-barna, szurok feketefejü bogár 
tanyázott, mely a szőlőszemet megsemmisítette.

A szénkénegezéssel szőlősgazdáink pár évi ki nem elégítő ered
ménynyel járt kísérletezés után kezdtek fölhagyni. 1891-ben még 322 mm. 
szénkéneget adtak el a pécsi szénkéneg-raktárból, az 1893-ik év folyamán 
csak 151 mmázsát s az 1894-ik évben csupán 169 hektárt gyérítettek. Szén
kénegezéssel föntartott szőlő van ma még Frigyes főlierczeg uradalmá
ban Villányon, Jancsics Sándornak Siklóson, Nádossy Istvánnak Helyes
fán, a pécsi káptalannak a szent-miklósi hegyen, Szeifritz Antal, Erreth 
János és Horváth Antal pécsi szőlőtulajdonosoknak.

Az amerikai szőlők felé irányuló védekezés, szőlőink újjá alkotása 
az 1891-ik évben kezdődött meg s ha eleinte csekély eredményekben nyil
vánult is, ma már annál dicséretesebb buzgalommal s fáradhatlan tevé
kenységgel működnek szőlősgazdáink elpusztult szülőink rekonstruk- 
czióján,
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Az 1893-ik év végén már 33 községben volt amerikai szőllőültetvény. 
Új szőllőt ültettek 1888—1894-ik évben mintegy 5000 holdon. A vidéken 
az amerikai szőllő-kultúra terén első helyen állanak a csúzaiak, kiknek 
a sepsei, csúzái és karancsi hegyen ültetett, ojtott szőllői is teremnek; 
Frigyes főherczcg uradalmának Villányban és Baánon, Engel József 
fiának Hidoron, Taussig Zsigmondnak Villányban és N.-Harsányban. 
Pécsett Littke József, Horváth Géza, Reinfeld I., S illny József\ Jan- 
kovics Hugó szőllőtulajdonosok új ültetésü telepeikkel szép eredményt 
értek el. A szőllőtelepítésnek egyik főföltétele lévén az, hogy kellő meny- 
nyiségü és olcsó vessző álljon rendelkezésre, ma már megyénkben erről 
is gondoskodtak. Az 1889-ik évben létesített pécsi városi amerikai szőllő- 
telep, melyből 16 holdat telepítettek be, évenként V2 millió vesszőt termel 
átlag.

Nevezetesebb szőllővesszőt szolgáltató telepek e kívül a siklósi 
községi szőllőtelep, a szőllőojtványtelep-szövetkezet mintegy 8 holdnyi 
telepe vessző- és ojtvány-termelésre, Szily  Tamás g.-szent-mártoni, Taus
sig Zsigmond villányi és nagy-harsányi és Siptár Lajos szőllőtulajdonos 
vidéki és pécsi telepei. Az állam legújabban tervbe vette Baranyában egy 
100 holdas amerikai szőllőtelep létesítését. Szőllőink rekonstrukcziója terén 
tapasztalható czéltudatos és fáradhatatlan tevékenységből bízvástkövetkeztet
hetjük, hogy szőllőink termésében birt előbbi jövedelmünket néhány évtized 
múlva újra elérjük, annyival inkább, mert ma már a talajunkhoz alkalmas szől- 
lőfajok megválasztását illetőleg folytatott kísérletezések is biztos eredményre 
vezettek s tudjuk, hogy Baranyában a Solonis, a vörös és köves talajon 
a Rupestris monticola, a szárazabb kövecses helyeken a Rupestris metal
lica alanyvesszők kitűnő sikerrel alkalmazhatók.

A mesterséges borok készítésének és forgalomba hozatalának tilal- 
mazásáról szóló 1893-ik évi XXIII. t.-cz. végrehajtása iránt kibocsátott 
kereskedelemügyi m. kir. miniszteri rendelet szerént Baranya a villány- 
pécsi borvidékhez tartozik, mely Baranyavármegye egész területén kívül 
magában foglalja Somogyvármegyéből a szigetvári, csurgói, kaposvári, igali 
és nagyatádi járásokat is.

Az 1876-ban megjelent „Magyarország szőllőszeti statisztikája“ a 
nemesebb bort adó gazdag területhez számítja a villányi és a Siklóstól 
Pécsen át vezető hegyvonalat. A baranyavármegyei borvidék villányi 
hegyvonala délkeletről északnyugatnak vonul számos völgyelettel, nagy
részt gyönge hajlásokban; a szilvási szőllők Pécsről délnek feküsznek 
hullámos dombcsoportokban; a szent-miklósi meredek és déli hajlású lejtő. 
A baranyai szőllőterületből e forrás szerént mintegy 2000 hold fekete föld, 
25-ezer hold agyagos, 1100 hold homokos és 9800 hold kavicsos.

Baranya a szőllőterület nagyságára nézve 1885-ben még a budapesti 
országos kiállítás alkalmából Pécsett megjelent „Baranyamegye borterme
lési viszonyainak rövid leírása“ czímü mű szerént az egész országban a 
második helyen állott s csak Pestmegye előzte meg. A holdankénti átlagos
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tiszta jövedelem a filloxera-vész előtt átlag 14 frt 40 kr. volt, az összes 
művelési költség pedig holdanként 28—32 frt.

Megyénkben a szőllőművelésnél ma általában a soros karós-művelés 
honos. Főleg Villány vidékén a jelesebb bortermelőknél a művelés és 
metszés már a 70-es évek közepén a rajnaiak módjára történt, de csak a 
fehérnemekre; a vörösek alá nem rigoliroznak a föld porhanyósága miatt. 
A filloxera-vész előtt a szőllőművelés módozatai következők voltak: tiszta 
fejmetszés magas vesszőkkel és karókkal 4500 hold, tiszta fejmetszés törpe 
vesszőkkel karók nélkül 30-ezer hold, csapos fejmetszés magas vesszőkkel 
és karókkal 560 hold, csapos fejmetszés porbujtásnak alkalmas vesszőkkel 
és karókkal 429 hold, bakmetszés magas karókkal 500 hold, karika-művelés 
1731 hold. A zöldojtás szőllőtulajdonosaink közjt a 70-es években hono
sodott meg.

A borprések száma megyénkben a filloxera-vész föltünése idejében 
meghaladta a 23-ezer darabot s átlag 8—9 hektoliter borra esett egy bor
sajtó. Az összes pinezék száma volt 32.856, borház 19.829. Egy hold jó 
karban volt szőllő értéke vo lt: legmagasabb 2400 frt, legalacsonyabb 
400 frt, átlag 1000 frt, az összes szőllőterület pedig közel 40 millió frtra 
volt becsülve. A filloxera-vész után e számok jelentékenyen alászállottak. 
Ma egy kát. hold üres szőllő ára 200—250 frt. Borsajtóink, prés- és bor
házainknak egy része elpusztult, másik nagy része pedig használaton 
kívül van.

A bortermelést illetőleg Baranya, az 1876-ban a m. tud. akadémia 
kiadásában megjelent „Statisztikai és nemzetgazdasági közlemények“ adatai 
szerént, a termelt bor mennyiségére nézve a második helyen, a vörös bort 
termelő megyék közt pedig a negyedik (Pest, Temes, Bácsbodrog) helyen 
következett.

1873-ik évben termett összesen 534.874 akó bor; 1876-ban 886.519 
akó bor, közte 177.204 akó vörös bor.

Tizenkét évi átlagos termésből fehér bor volt 47‘2° o, félvörös (siller) 
30‘6o/o, vörös 22'2°/o. Az 1861—1872-ik évek átlagában a „Magyarország 
szőllőszeti statisztikája“ szerént termett Bárány amegy ében fehér bor 
173.090, vörös 82.464, siller 110.867, összesen 366.421 akó bor. Ez átlag 
szerénti termés azonban messze alatta marad a bevallott össztermésnek, 
mely az idézett forrás szerént 1,428.534 akóra rúgott 1872-ben.

A baranyavármegyei borok jellegzetes sajátsága: kellemes zamat (több 
helyen keserű mandula-íz), édesség és dús szesz-tartalom. Galgóczi sze
rént a villányi bor sötét gránát-piros, igen szép színe által tűnik ki, illatja 
kedves, ízében bármely régi legyen, megtart bizonyos édességet.

Egy ak<? bor közepes ára volt 1876-ban 4 frt 80 kr., 1885-ben : fehér 
10—15 frt, vörös 20—30 frt, siller 7—11 frt hektoliterenként. 1894-ben 
egy hektoliter must ára volt 16—18 frt, újbor 16—20 frt, óbor 24 frt 
65 kr., fajbor 24—28 frt, csemegebor 48—50 frt.
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G y ümölcs-ter melés.

A gyümölcs-termelés Baranyavármegyében már az Árpád-házból 
való királyok idejében honos volt. A hosszú múlt alatt azonban gyü
mölcs-termelésünk nem fejlődött oly mérvben s aránylag ma sem áll oly 
fokon, mint azt különösen az egyes gyümölcsfajokra nézve igen kedvező 
talaj- és égalji viszonyok megengedik s a filloxera-vész után népünk a 
minő mérvben a gyümölcs-termelésre utalva van.

A múlt században Papanek szerént Baranyavármegyében nagy ter
jedelmű gyümölcsös-kertek voltak, főleg Pécs vidékén. Almát, körtét, szilvát, 
cseresznyét, baraczkot nagyobb mennyiségben termeltek. Dinnye oly nagy
ságban és bőségben termett, hogy az idegent látására csodálkozás fogta el.

Haas említi, hogy e század ötödik tizedében gyümölcsben, mely 
különös édességéről, zamatjáról más északra fekvő megyebeli gyümölcstől 
azonnal megkülönböztethető volt, igen gazdag volt Baranyavármegye. Pel- 
lérden a legnemesebb alma termett. Sásdon faiskola és számos szederfa 
volt. Volt év, hogy Gödrén a szorgalmas németek 10-ezer forintot vettek 
be gyümölcsért. Pécsett a kiváló nagyságú baraczkok érdemeltek említést. 
A Dráva-mentén egész szilvaerdők voltak láthatók. A Mecsek oldalain 
még a török-uralom idejében ültetett gesztenyefa-erdők voltak, melyek 
egész Pécsvárad és Várkony alá elhúzódtak.

Fényes szerént az 50-es években Baranyavármegyében 61 nemesebb 
almafaj, 66 körte- és 35 baraczkfaj, 26 szilvafaj volt található.

Népünk a 60-as évektől kezdve a fősúlyt a bortermelésre fektetvén, 
a gyümölcs-termelés terén a legújabb időig fokozatos fejlődés nem volt 
észlelhető. Csak a filloxera-vész után fordult a méltán megérdemelt figye
lem egyes gyümölcsfajok intenzivebb termelésének fölkarolására s ha ma 
még a rendszeres gyümölcs-termelésnek a múlttal szemben csak kezdetén 
vagyunk is, az eddigi tevékenység biztos alapot képez arra, hogy a 
gyümölcs-termelés népünknek a közel jövőben egyik jelentékeny jöve
delmi forrását fogja képezni.

Faiskola-ügyünk a pécs-baranyai kertész-egylet és egyes buzgól- 
kodó birtokosok által is kellő gondozásban részesül s a községi faisko
lák száma egyre szaporodik. Jelenleg több mint 900 faiskolánk van.

Baranyavámegyében a mérsékelt égalj alatt teremni szokott gyü
mölcsnek minden neme képviselve van. A lágymagu gyümölcs megyénk
ben csak kevés helyen díszlik s ritkán sikerül. Nagyobb mennyiségben 
csak a mohácsi és dunaszekcsői szigeten termelik, s a termés nagy
részét Budapestre szállítják. Cseresznye, meggy, szilva bőven terem, utóbbi 
kivált a Dráva-mentén. Gesztenye a Mecsek-hegy oldalain s Pécsváradon 
terem, a helyi szükségletet kielégítő mennyiségben. Mandula szőllősker- 
teinkben mindinkább honos lesz. Körte is bőven terem.

Legfontosabb gyümölcs néhány év óta megyénkben, főleg Pécs 
vidékén a franczia baraczk. E kitűnő ízű és zamatu gyümölcs, melynek
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termelése Pécs vidékén, hol igen szépen díszük, ritka tökélyre lett emelve, 
már kiviteli czikket is képez s évről-évre szaporodik nemesített franczia 
baraczkfáink száma. A franczia baraczk gyümölcs-termelést ritka szép 
példányokat termelve nagyban űzik a pécsi nagyobb szőlősgazdák és 
egy pár műkertész, utóbbiak közt a Nowotarsky A. és fia műkertész- 
czég, mely egyéb gyümölcsfajok termelésére is kiváló gondot fordít.

A még nehány év előtt oly híres és igen kedvelt baranyai, pécsi 
szőllő ma már majdnem csak a helybeli fogyasztást kielégítő mennyiség
ben terem.

Az 1885-iki budapesti kiállítás alkalmából megjelent „Baranyavár- 
megye bortermelési viszonyainak rövid leírása“ szerént a csemege- vagy 
asztali-szőllő a pécsi promontorium becses nevezetessége, hol a csemege- 
szőllőfajok nagyon el vannak terjedve. A legbővebben a spanyol és mus- 
katály fordul elő, mely mindkét faj igen finom zamatu és intenzív édes
ségénél fogva már régi idő óta messze vidéken ^  a külföldön, főleg 
Németországban mint a délszaki első rangú csemege-szőlőkkel vetekedő 
faj ismeretes. Jobb években csak a pécsi vasúti állomáson 4—5000 írt 
értékű szőllőt adtak föl. Az 1894. évben forgalomba került 498 mmázsa 
szőllő 8270 frt értékben; az 1893. évben 2G8 mm. szőllő.

Szőllőink újra alkotásával fokozatosan a baranyai szőllő is mind 
nagyobb mennyiségben fog a piaczokon újra megjelenni.

N a g y o b b  u r a d a l m a k .

Az 50-es években a következő nagyobb uradalmaink voltak Gal- 
góczi szerént: a közel 15 négyszög mfdnyi bellyei uradalom, melyhez 
akkor 30 község, 9 puszta és nagyobb majorság tartozott; a dárdai ura
dalom 28 egész és 1 rész birtoki helységgel, a siklósi uradalom 28 köz
séggel, a szt.-lőrinczi uradalom 16 községgel és 4 pusztával, a német- 
bólyi uradalom 28 községgel, a ráczkozári 18, a pécsváradi uradalom 
26 helységgel és Czindcry László pellérdi uradalma.

Ez uradalmak ma is föntállanak. Az alábbiakban adjuk nagyrészben 
maguktól az uradalmaktól beszerzett adatok alapján jelenlegi nagyobb 
uradalmainknak pontos leírását s hogy minden uradalom bű képében 
legyen bemutatva, közöljük c fejezetben nemcsak a mezőgazdaságra, 
hanem az állatállományra és erdészetre vonatkozó adatokat is.

IFrig-yes fölierczeg1 Toellyei uradalm a.

A bellyei uradalmat I. Lipót 1697-ben adományozta Savoyai Jenő her- 
czegnek a törökök fölött nyert győzelem jutalmául, kinek birtokában az ura
dalom 1736-ig maradt. A nőtlen herczegnek ez évben bekövetkezett halála 
után az uradalom a koronára szállott vissza. 1784-ben Mária Krisztina, 
Albert főherczeg neje vásárolta meg. A főherczegi pár örökösök nélkül
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halván el, 1822-ben az uradalmat Károly Lajos főherczegnek, Albrecht 
főherczeg édesatyjának ajándékozták. Jelenlegi tulajdonos Frigyes főlier- 
czeg, ki az uradalmat Albrecht főherczegnek 1895-ben bekövetkezett 
halála után örökölte. A bellyei és dárdai uradalom e század elején egye
sülve a mocsarak lecsapolása végett egy nagy csatornát építettek, mely
nek hossza 37*4 kilométer, a mellékcsatornák hossza G9'5 kilométer.

A közel 11 négyszög mfd. (G25*7 négyszög kilométer) terjedelmű 
bellyei uradalom határai keletről a Duna, délről a Dráva, nyugatról a 
dárdai, északról a németbólyi és a pécsi püspöki uradalom.

Az uradalom 109.C10 k. hold 740 négyszög öl területe művelési 
ágak szerént következőleg oszlik m eg:

Szántóföld: 24.738 hold 496 négyszög öl, kert 179 hold 1327 négy
szög öl, kaszáló 6197 h. 48G négyszög öl, szőllő 70 h. 719 négyszög öl, 
legelő 21.387 hold 148 négyszög öl, erdő 33.475 hold 302 négyszög öl, 
nádas 7.731 h. 1029 négyszög öl, földadó alá nem eső terméketlen terület 
15.230 h. 1053 négyszög öl.

Az uradalom föl van osztva 8 gazdasági kerületre, összesen 23 major
sági udvarral; a saját kezelésben levő gazdasági kerületek: 1. Főherczeg- 
lak, hozzátartozik Főherczeglak, Karasitza, Ormány, utóbbi bérbe adva; 2. 
Sátoristye Vizlakkal; 3. Lipovitz; 4. Braidafeld puszta Szudarás pusztával; 
5. Izabellaföld Gereczhát és Erdősi pusztával; bérbeadva : Puskás, Kendje, 
Izsép és Osztrovácz; 6. Villány a szt.-mártoni pusztával; 7. Albertfalva 
Jesseföld pusztával; 8. Frigyesföld Rampeltföld pusztával.

Bérbe adva három gazdasági kerület 5 majorsági udvarral; ide tar
toznak : Keskenyerdő, Bokorhát, Metze és Bellye. 7 erdőkerület: Laskó, 
Vörösmarth, Kopács, Mais, Monostor, Dályok, Karapáncsa.

A gazdasági épületek száma 483 és pedig 177 lakház, 81 istálló, 
7 malom, 31 takarmány-kamara, 14 akol, 2G pajta, 82 góré, 3 gép
javító-műhely, 3 kamara, 9 sajtoda, 16 raktár 104.550 hektoliter termény 
befogadására, 5 komlópajta, 6 téglakemencze, 5 sertéshizlaló, 5 kovács
műhely, 5 bognár-műhely, ezeken kívül 2 kápolna és 6 iskola.

Az uradalom tiszti létszáma 39, ezek közül 9 a központban, 18 a 
gazdaságnál, 11 az erdőgazdaságnál és 1 a gépjavító-műhelyeknél. A 
szolgálati személyzet (cselédség) 8G7 főből áll.

Az uradalom gazdasági gépeiből különösen fölemlítendők a John 
Fowler & Comp.-féle gőzekék, a Clayton és Schuttleworth-félo cséplő- és 
sorvető-gépek, Wood-féle kaszáló-gépek. A használatban lévő gépek állo
m ánya: 5 drb 20 lóerejü gőzeke, 4 drb 14 lóerejü gőzeke, 18 gőzcséplő
gép, G3 arató-gép, G kukoriczamorzsoló-gép gőzerőre, 45 vető-gép, 7 
olajpogácsamorzsoló-gép, 2G répavágó, 22 szecskavágó. Egy 1G lóerejü 
magas nyomású stabil gőzgép.

A gépjavító-műhely áll gép- és épület-lakatos, épület-asztalos, kovács-, 
bognár-, kádár-, nyerges- és mázoló-műhelyekből; ezenkívül van gőzmalom 
három járatra, kenderfonó-gyár és kötélverő-inűhely. A műhelyek fősegéd
gépei: 1 függélyes rácsfürész 12 lappal, 2 Ganglof-féle zsindely-gép, 
mely évente félmillió drb, jobbára az uradalom épületeinek födésére hasz-
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nált zsindelyt készít, 5 körfűrész, 1 fürészvágó-gép, 1 vaseszterga- és 2 
faeszterga-pad, 2 fúró-gép, 1 fémgyaluló-gép, 1 fátgyaluló-gép, a gőzma
lomban 2 daratisztító, 1 daráló, 2 osztályozó-henger.

Kőbányája van az uradalomnak Villányon, Szabaron és Battinán.
A kendergyár 1868-ban épült Albertfalván a gőzmalommal kapcso

latban. Az emeletes épület emeletén van a gerebenező-műhely, a kender- 
tiló alatt tágas pinezehelyiség, hová a kenderpozdorja és más hulladékok 
hullanak. A kendertiló mellett van a csepükészítő-műhely a förgettyüvel 
és kendersajtóval, végül a szortirozó- és csomagoló-helyiség. A kendorszá- 
rító-helyiség 7 szárító-szekrénynyel van ellátva. A kendergyárban van 3 
tiloló-gép, 2 gyökér-vágó és több törő-gép, 2 csepükészítő-gép, 1 förgety- 
tyü, 1 kendersajtó, 1 kártoló-gép, 1 göngyölítő-gép s a gerebenezéshez 
és kötélgyártáshoz szükséges összes segédeszköz.

A hosszú rostu kendert Belgium, Angol,- Németországba és Svájczba 
adják el, a kóczot belföldön, a kender cgyrészét pedig földolgozzák az 
uradalom részére.

Az uradalom összes gőzgépei 671 lóerőt képviselnek; az összes műhe
lyek befektetési tőkéje pedig közel 150-ezer frtra rúg.

A bellyei uradalomban a gazdálkodás, a mintaszerű berendezés és 
nagy befektetések következtében a lehető legintenzivebb. Az áradó vizek 
ellen az uradalom óriási védekezéseket fejt ki. Az általa épített 62 kim. 
hosszú gát mintegy 41.325 kát. holdnyi uradalmi és 12.600 kát. hold idegen 
földet véd.

Az uradalom főterményei a kalászosok közül a búza, kétszeres, zab 
és árpa — utóbbi takarmányozás czéljából — a kapás-növények közül a 
tengeri, takarmányrépa, továbbá takarmány-növények, szőllő és komló.

A komló, mint az uradalom különleges terménye, 1865-ben lett a 
termények közé fölvéve s jelenleg 100 kát. holdon termeltetik. A komló
aratásnál 3—4 hétig naponta 400—450 munkás foglalkozik. Egy kát. hold 
termése 10 évi átlag szerént 3’01 mmázsa, mely Bécsben, Prágában, Bajor
országban kerül piaczra.

Az uradalom állatállománya 1895-ik év november hó végével a követ
kező volt: 1362 fejőstehén, 1121 üszőborju, 174 bikaborju, 11 bika, 642 
igásökör, 691 tinó, 277 hízó marha, 310 gulyatehén, 226 gulyaüsző^ 
51 gulyabika, 388 gulyaökör, 372 igás ló, 107 méneskancza, 14 ménes- 
csődör, 62 paripa (heréit ló), 613 anyasertés, 169 kan, 548 ártány.

A nyugati szarvasmarha keresztezéséből (Frillandi-Schorthorn) szár
mazó szarvasmarha tenyésztése az egész uradalomban honos, mellékesen 
a keletfrillandi tiszta tenyésztése is föntartatott.

A frigyesföldi és albertfalvai kerületek egy részében a tiszta magyar
fajta szarvasmarha és ennek mürzthali és murbodenival való keresztezését 
tenyésztik, mely által az uradalomnak igásökrökben való szükségletét 
födözik.

Hízóba csak saját nevelésű állatokat állítanak be.
*
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A tej hozam az utolsó évek átlaga szerént naponta 5 8 liter, évente 
mintegy 2 V2 millió liter, melyből 2 millió liter tejet sajt és vaj készítésére 
használnak el, a többit eladják.

A lótenyésztés az állami és saját mének által födözött igás kanczák 
után származó csikók fölnevelésére szorítkozik.

A sertés-tenyésztést 6 gazdasági kerületben űzik és pedig a magyar 
tenyészkoczákat jorkshirei kanokkal keresztezik.

Az erdő-gazdaságban az erdőket általában 80 éves vágás-fogással 
kezelik, illetve a megállapított erdő-üzemtervek szerént. A fanemek közül 
tölgyfa 15-l°/o, gyertyánfa 16'7°/o, puhafa 63'20/o, ákáczfa l*5°/o, különféle 
keményfa 3’5%.

A halászati terület mintegy 50 holdat foglal el. A kopácsi halásza
ton kívül, melyet saját kezelésben űznek, a többi bérbe van adva.

D árdai u radalom .
Schaumburg Lippe György herczeg tulajdona.

Ez uradalmat 1842-ben Eszterházy Kálmán gróftól vette meg Schaum
burg Lippe G yörgy Vilmos herczeg, kinek halála után 1861-ben Schaum
burg Lippe A dolf György herczeg, majd ennek halála után 1893-ban 
a jelenlegi tulajdonos, Schaumburg Lippe György uralkodó-herczeg 
örökölte.

Az uradalom áll a központból Dárdán, melyhez tartoznak a bérletek, 
3 mészkemencze, 3 szőllő, ménes, kőbánya, 2 vízimalom; a gazdászati 
osztály a dárdai, magyarbólyi és ráczbóly-idahófi kerületből, az erdészeti 
gazdaság a központi erdőfölügyelőségből, a beremendi és laskafalui erdő
kerületből.

Az uradalom terjedelme 49.208 kát. hold.
Az uradalom tiszta-jövedelme 159.025 frt volt a múlt évben, mely 

után 40.551 frt 42 kr. földadót fizetett.
A központi kezelőség működése az egész uradalomra kiterjed. A 

szőllők a villányi, karancsi és beremendi határban feküsznek. A tégla- 
égetők csak saját szükségletre dolgoznak. A beremendi mészkemenezék 
bérbe vannak adva; a mészkemenezék évi termelése 15-ezcr mm. jó minő
ségű mész, melynek ára q-ként 1 frt 20 kr.—1 frt 40 kr. Az uradalomnak 
a Karasicza-csatorna mentén 2 vízimalma van, 1 Magyar-Bóly, 1 Lapáncsa 
községben, melyek előbb bérbe voltak adva, 1894. év óta saját kezelésben 
állanak.

A kellő épületekkel és fundus instructussal teljesen ellátott követ
kező gazdaságok bérbe vannak adva : bolmányi gazdaság 2949 hold, uglesi 
gazdaság 2486 h., laskafalui gazd. 1055 h., karancsi gazd. 1137 h., bere
mendi gazdaság 1018 hold. E gazdáságok épületekkel, teljes gazdasági 
fölszereléssel, állatállománynyal, a föld bevetve május 1-én, bérbe adatnak 
s a bérleti idő lejártával ugyanaz állapotban adatnak vissza az urada-
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lomnak. Az uradalmi igazgatóságnak jógában áll az állatállományt s 
általában a bérleti gazdaságot bármikor ellenőrizni.

Bérbe vannak adva ez 5 gazdaságon kívül még épületekkel, de fundus 
instructus nélkül, a pócsai, petárdái gazdaság, a gyűrűs, bródi, eperjesi, 
livadai, gordisai és groszcseményi puszta. Az összes bérbe adott gazdasá
gok területe 23.320 kát. hold.

Saját kezelésben álló gazdaságok a dárdai, a magyar-bólyi a beze- 
deki és m.-bólyi majorsággal, a ráczbóly-ivándárdai a ráczbólyi, uj-udvari, 
ida-udvari, illocskai és grcda-zsidópusztai majorsággal.

A három házilag kezelt majorságban van 1 gőzeke, 6 gőzmozdony, 
5 cséplőgép és minden, a teljes gazdasági berendezéshez szükséges, mező- 
gazdasági gép.

Az uradalom rendes terményei: búza, rozs, kétszeres, árpa, zab, ten
geri, takarmány és takarmány-répa, ezenkívül lóheremag és köles. Trágyául 
kisebb mértékben használnak : Chili salpetert, Superphosphatot és Thomas 
salakot, mészszegény földekre meszet.

A házilag kezelt gazdaságokban a központban levő s 10 f&ből álló 
igazgatóságon kívül a fölügyelő-személyzet 7, a cselédség 181 főből áll 
a 3 gépészen kívül.

Az erdőgazdaság székhelye Dárda. Az erdők legnagyobb része a 
Dráva-folyó és a Dráva-töltések közt fekszik Gordisától Kis-Dárdáig, illetve 
Eszékig. Az 1854-ik évben alakult gátegylet, mely az uradalomból és 13 
községből állott, 1871-ben föloszlott s a védgát az uradalom tulajdonába 
ment át ama kötelezettség mellett, hogy a töltéseket az uradalom saját 
költségén jó karban tartja s arra fölügyel. E fölügyeletet az erdőőrök tel
jesítik. A volt gátegyleti községek csak nagyobb áradás esetén kötelesek 
segítséget nyújtani.

Az erdőgazdasági személyzet a főerdészen és erdőmesteren kívül 
17 személyből áll.

A meghatározott vágási fordával egy évi letárolás ad 2900 m ! szer
fát, 9500 m 8 puhafát, 1400 m:‘ gyertyán-, cser- és tölgyfát, ezenkívül az 
uradalomban szükséges mennyiségű épületfát.

Az uradalom állatállománya a következő: 135 igás ló, a ménesben 
2 csődör, 24 kancza, 46 csikó, 208 tehén, 16 bika, 351 igásmarha, 226 
gulyamarha, 212 tinó, 141 borjú, 51 kos, 2226 anyajuh, 8J8 ürü, 1431 
bárány.

N  é m e t - b ó l y i  u r a d a l o m .
Tulajdonos: Montenuovo Alfréd herczeg.

A német-bólyi uradalom területe 9464 9 kát. hold, melyből 3586'8 h. 
szántóföld, 94‘9 h. kert, 700'2 h. rét, 279 h. szőllő, 251 9 h. legelő, 4584.7 
h. erdő, 148’4 h. terméketlen.

Az uradalom áll két házilag kezelt pusztából, u. m.: Békás-puszta 
és Fanny-major; két erdőkerületből: Récz-Tőttős és Tirintás, továbbá a
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következő bérbe adott pusztákból: Gyula, Magyar-Peterd Trinitással, Iván- 
Battyán és Budmér a virágosi bérlettel.

Békás pusztán van : 1 kápolna, 7 lakház, 1 bognár-, 1 kovácsműhely,
1 ökör- és lóistálló, 4 tehén-istálló, 1 kocsiszin, 2 gépház, 4 szalmafészer,
2 szénafészer, 1 magtár, 4 góré, 7 sertésól.

A Fanny-major pusztán : 4 lakház, 1 ökör- és lóistálló magtárral,
1 pinczeház préssel és pinczével, 1 szőllő-lakház, 2 tengeri góré, 3 sertésól.

A tőttősi erdőkerületben: 5 lakház, 1 marhaistálló, 1 góré, 5 sertésól. 
A 4 bérbe adott gazdaság uradalmi épületei: 16 lakház, 5 ló-, 5 

ököristálló, 2 marhaakol, 5 juhistálló, 11 sertésól, 4 magtár, 5 szénafészer,
2 kocsiszin, 4 góré, 3 szárnyasistálló, 2 marhafészer, 1 rostaház.

Német-Bóly községben lévő uradalmi épületek: 1 kastély 2 mellék- 
épülettel, 1 kertész-lakház 2 melléképülettel és 2 üvegházzal, 1 gyermek
óvoda, 1 iroda-épület, 4 tisztilakház, 7 cselédlakház, 4 tehénistálló, 6 lóistálló, 
2 téglaégető 3 fészerrel, 1 magtár, 1 sírbolt-kápolna.

A két házilag kezelt puszta és két erdőkerület tisztiszemélyzete 6, 
a cselédek száma 85.

Az uradalom főterményei: búza, rozs, nyári árpa, zab, tengeri, répa, 
vörös here és luczerna. A főbb mezőgazdasági gépek: 2 cséplő-gép 8 lóerőre, 
1 cséplő-garnitura 4 lóerőre, 1 őrlő-gép, 4 répavágó-, 3 szecskavágó-, 
1 tengeri morzsoló-, 6 kaszáló-gép.

Az állatállomány: Német-Bólyban 8 ló, Békás-pusztán 18 ló, 2 ösz
vér, 58 magyarfajta igás-ökör, 200 drb svájczi marha kuhlandi és simen- 
thali keresztezés; Fanny-majorban 6 ló, 22 magyarfaju igás-ökör, 86 drb 
magyarfaju tinó.

A 4 bérletnél a gazdasági leltár a bérlet tartamára a bérlők tulaj
donát képezi. Jelenleg bérli Gyula-pusztát Ótocska Géza, Magyar-Peterdet 
Mikes József, Iván-Battyáut Dorner P. és Budmért a virágosi pusztával 
Rück Fevencz.

IPéasi püspöki uradalom..

A püspöki uradalom egyike megyénkben a legintenzivebben és kiváló 
gazdasági szakértelemmel kezelt uradalmaknak, mely a megyénkben 
hanyatlásnak indult juhtenyésztésnek az előbbi fokra emelése körül is 
fáradhatlan buzgalommal párosult tevékenységet fejt ki s az állattenyésztés
nél kiváló súlyt helyez a sertéstenyésztésre.

Az uradalom kiterjedése Baranyavármegyében 21.950 kát. hold. Ebből 
szántóföld 4997 hold 1375 négyszög öl, kert 44 h. 1258 négyszög öl, rét 
731 h. 90 n. öl, szőllő 40 h. 376 n. öl, legelő 3459 h. 642 n. öl, erdő 
10.587 h. 1536 n. öl, gyümölcsös 49 h. 467 n. öl, díszkert 16 h. 265 n. öl, 
ház és udvar 51 h. 276 n. öl, terméketlen 1972 hold 731 négyszög öl. 
A dunai halászati terület terjedelme 1585 hold 1280 négyszög öl.

Az épületek száma: 15 tiszti lak, 47 cselédlak, 10 magtár, 58 istálló, 
31 pajta és fészer, 15 góré, 1 patakmalom, 1 gőzmalom, 2 iskola, 1 kórház,
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2 műhely, 2 sertéshizlalda, 1 csendőr-lak, összesen 176 épület. Ez épü
leteken kívül az uradalom saját költségén föntartja az Árpád, Püspök- 
Bogád, Hosszuhetény, Szent-László, Új-Bánya, Szent-Erzsébet, Himesháza, 
Püspöklak, Lancsuk, Nádasd, Kárász, Szászvár, Nagypal, Ó-Bánya és 
Mohács községekben levő patronátusi épületeket, u. m. templomokat, 
plébánia-házakat, iskolákat és tanítói lakokat.

Az uradalom gazdatisztjeinek száma 14; a cselédek száma: a mező- 
gazdaságnál 153, erdészetnél 16, szőllőszetnél 3, kertészetnél 7, összesen 179.

A mezőgazdaságban használt gépek közül fölemlítendőnek tartjuk a 
gőzcséplőgépeket és kukoriczamorzsoló-gépeket — mindannyi a m. kir. 
államvasutak gépgyárából — vető- és gereblyélő-gépeket.

Az uradalom termel a takarmánynemüek termelésére kiváló figye
lemmel lévő vetésforgókban: búzát, kétszerest, rozsot, árpát, zabot, repczét, 
tengerit, kendermagot, gomborkát, fűmagot, luczerna- és lóhere-magot, 
burgonyát, burgundi répát, kölest, moliart, továbbá különféle mesterséges 
takarmányt; nagyban termel kendert és len t; amerikai szőllővesszőt, gyü
mölcsfákat, szegélyfákat és díszbokrokat, műkertészeti növényeket, főleg 
narancs- és czitromfákat, ananászt és virágokat.

Az állatállományban legmagasabb számmal vannak a juhok, mint
egy 4000 drb, jármos ökör 208, gulyabcli marha 450, ló 86, csikó 72, 
tehén 24, sertés 1500 drb. Fölemlítésre méltó, hogy a juhokat himlő ellen, 
a sertéseket pedig a sertés-orbáncz ellen évenként beoltják.

_A_ pécsi szék.eseg"y\h.á.z uradalm a.

Méltán sorakozik az előző mintaszerűen berendezett uradalmakhoz 
a pécsi székesegyház uradalma, mely szintén a juhtenyésztés fölkarolása 
és a mezőgazdasági gépeknek a művelés alatt álló területhez való kedvező 
aránya, valamint a belterjes művelés gazdaságos rendszere által tűnik ki.

Az uradalom mezőgazdasági területe magyar holdakban (1200 négy
szög ö l): eszterági gazdaság 1012 m. hold, nándorligeti 259, szentpétcri 235, 
Danitzról nevezett 110, meszesi 252, pölöskei 230 m. hold; erdőgazdaságban : 
M.-Széken 243, Mánián 2972, Budafán 1096, Somogyon 1031, Szabolcson 
584 m. hold; uradalmi szőllőkben a szabolcsi határban 22, census alatti 
szőllőkben a somogyi határban 55 m. hold; kőbánya-terület Mánfán és 
Budafán 13, szénbányához elfoglalt terület 305, téglatermelési terület 15, 
homokbánya-terület 6 m. hold. Az uradalom összes területe 8540 magyar 
hold, vagyis 6405 kát. hold.

Az uradalom épületei: 1 bérház, 5 tisztilak, 1 gépészlak, 1 pintérlak, 
4 hajdulak, 1 vinezellérlak, 6 erdészlak, 10 cselédház, 12 marha-, juh- 
és lóistálló (összesen 210 folyó öl), 12 tiszti és cseléd marha-istálló, 24 — 24 
tiszti és cseléd sertésól, 2—2 magtár 6000 mm. gabona befogadására, 2 
borpincze 4000 hktl. bor befogadására, 4 szekér- és kocsifészer, 2 tengeri- 
góré, 8 szénáspajta, 3 présház, 2 téglaégető-kemencze, 4 tégla- és cserép- 
szárító-fészer, 1 birkausztató, 8 korcsmaház melléképületekkel. Az összes
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uradalmi épületek száma 113. Ez épületeken kívül az uradalom saját költ
ségén tartja fönt a 4 plébániában lévő 6 templomot, 4 paplakot, 4 iskolát 
s ezeknek összesen 12 melléképületét.

A tisztiszemélyzet létszáma: 1 kormányzó (mindig egy kanonok), 
e kívül 8 tisz t; a kezelőszemélyzet száma (cselédség) 64.

Használatban lévő mezőgazdasági gépek : egy 8 lóerejü lokomobil, egy 
8 lóerejü gabonacséplő-gép, egy 8 lóerejü tengeri morzsoló-gép, egy 8 lóerejü 
heremag kobzó-gép, két járgány 2—2 lóerőre, egy 2 lóerejü daráló-gép, 
3 szecskavágó-gép, 2 fűkaszáló-, 4 gyűjtő-, 5 sorvető-, 1 esztergályozó- 
gép, utóbbi a gépműhelyben.

Művelési rendszer: a meszesi gazdaságban borjú nevelés, tejüzlettel 
kapcsolatos tehenészet és bortermelésre berendezett belterjes gazdaság; 
a többi gazdaságokban állattenyésztéssel összekötött gazdálkodás.

Állatállomány: 14 ló, 6 csikó, 1 öszvér, 2 szamár, 64 ökör magyar 
faj, 30 tehén nyugati faj, 2 bika, 18 gőböly, 2000 birka, 60 gulyamarha, algaui 
és simcnthali keresztezés, 34 tiszti- és cselédmarha, 300 tiszti- és cseléd
sertés. A konvenczionisták marha- és sertés-állománya különféle vegyes faj.

Az uradalom fölemlítésre méltó nevezetességei: a mánfai erdőterületen 
van egy kisebbszerü mészkőbarlang és egy máig is használható karban 
föntartott templom, melyben vasárnaponként mise tartatik. E templomot 
a hagyomány Baranyavármegye legrégibb templomának tartja. A budafai 
erdőterületen van egy nagyobb homokkőbánya. E bányából ásott köveket 
használták a pécsi székesegyház restaurácziójához s e bánya köveiből 
készült a pécsi székesegyház előtti téren levő 2 magas obeliszk. A sza
bolcsi és somogyi határban vannak a dunagőzhajózási társulat által 50 
évre kibérelt kőszénbánya-területek.

A_ péosi káptalan, u radalm a.

A káptalan uradalmában a juhtenyésztés kiváló nevezetességű s 
az e téren elért eredmény is már kiváló uradalmaink közé sorolja ez 
uradalmat, ha a mezőgazdasági belterjes művelés terén kifejtett tevékeny
ségét nem tekintjük is.

Az uradalom kiterjedése 25.173'38 hold. Az épületek száma 1 tem
plommal, 1 iskola- és tanítólakkal, 7 gazdatiszti lakással együtt 161. 
Tiszti-létszám 1 tanítóval együtt 13. Szolgaszemélyzet létszáma 262.

Mezőgazdasági gépek: 6 gőzerejü cséplő-garnitura és 1 tengerimorzsoló
gép, a magyar kir. államvasutak gépgyárából, 14 sorvető-gép, egyes-, 
kettős- és hármasvasu szántóekék, kaszáló- és töltögetőekék, kaszáló- és 
száraz takarmánygyüjtő-gépek, gabonatisztító-rosták, 2 hídmérleg és min
den egyes gazdaságban gabona-mérleg; az uradalom saját műhelyeiben 
készült boronák, fogas- és sima-hengerek.

Rendes termények: őszi és tavaszi búza, kétszeres, rozs, őszi és 
tavaszi árpa, zab, tengeri, repeze, köles, burgonya, takarmányrépa, mestersé
ges takarm ány: (bükköny, luezerna, lóhere, mohar és csalamádé), tengeri.
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Az állatállományban az első helyet foglalja el a juh, mintegy 10.000 
drb (állandó létszám, évi szaporulat 1800—1900 drb), ménesbelí öreg- és 
növendék-lovak, 100 drb hámos ló, 58 drb gulyamarha, 200 drb vásárokon 
hizlalásra beszerzett tehén, ökör 250 drb, jármos ökör 398 drb, sertés 
560 drb.

Siklósi mracLaloixi és Grörasöriy-räicLfai "birtok.
Tulajdonos : benyói és urbanói Benyovszky Lajos.

Az uradalom kiterjedése 18.581 magyar hold, vagy 13.923 kát. hold 
és 40 négyszög öl, mely 11 gazdaságra van fölosztva, u. m .: sári, nagy- 
harsányi, siklósi, tüskési, palaji, almási, czúni, dázsonyi, szödönyi, hobogyi 
és dráva-vidéki gazdaságokra.

Az uradalmi épületek közül fölemlítendő Siklóson: a történelmi 
nevezetességű vár a 18 öl mély siklósi vájt kuttal s a góth stílben épült 
kápolnával; 9 lakház, 1 nagy négyemeletes magtár alatta pinczével, 2 
góré, 3 istálló; Nagy-Harsányban van: 2 cselédlak, 1 istálló, 1 góré, 1 
m agtár; Sáriban: egy nagy lakház, 5 cselédlak, 2 góré, egy nagy két
emeletes magtár, 3 fészer, 3 nagy istálló, 1 téglakemencze. Az uradalom 
tulajdona a kitűnő gyógyerejü harkányi fürdő 47 m. hold terjedelemben 
és mintegy 1000 m. hold terjedelmű Dráva-feketeviz.

A cséplés kizárólag az uradalom tulajdonát képező 9 gőzcséplő-gép- 
pel történik. Rendes termények : búza, rozs, árpa, zab, tengeri, takarmány- 
nemüek közül lendnek, luczerna, gombos lóhere, csalamádó.

Az uradalom erdői közül mintegy 2000 m. hold keményfa-erdő, 200 
m. hold fűz-erdő. A tölgy-erdők 120 évi turnus szerént kezeltetnek és 
makkvetés által újíttatnak. A fűz-erdőkben a sarjerdő-üzem általános, 
de dugványozást is alkalmaznak.

Az állatállomány: 300 jármas ökör, 1229 gulyabeli szarvasmarha, 
legnagyobb részben magyar faj, 48 ménesló, 153 igásló, 1247 juh és 
3000 drb sertés.

A görcsönyi és baksa-rádfai birtok területe 3200 m. hold, melyből 
390 hold tölgy-, gyertyán- és fenyőerdő, a többi túlnyomólag szántóföld. 
E birtok is bőven föl van szerelve gazdasági épületekkel s megfelelő állat
állománynyal van ellátva.

.A. szent-egáti u radalom .
Tulajdonos: turonyi lovag Biedermann Rezső.

A szent-egáti uradalom területe 17.624 magyar hold (13.218 kát. hold). 
A gazdasági épületek száma 295. A tisztiszemélyzet: 1 számtartó, 4 intéző, 
2 körerdész, 3 gazdasági Írnok, 1 uradalmi orvos, 1 uradalmi tanító ; a cse
lédek száma 278.

Termelési ágak : mindennemű kalászos, tengeri, takarmány-répa, 
repcze, mák, komló, czukorrépa s a rétterület kevés volta folytán mester-
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séges takarmány. A gazdaságot intenziven s mintaszerűen kezelik, a kellő 
gépekkel és művelési eszközökkel, közte gőzekékkel, bőven fölszerelték. 
Fölemlítésre méltó a kárászi gazdaságban a villamos világítás és a 8000 
méter hosszú mezei vasút.

Az uradalom állatállománya általában kitűnő fajokból áll, juhtenyész
tése kiválóan magas fokra emelkedett. Az állatok száma: 90igásló, 30ura
sági ló, 60 ménesbéli csikó, 332 jármos ökör, 120 hízó ökör, 10 bivaly, 130 
fejős tehén, részben simenthali, részben bonyhádi faj, 110 svájezi növendék
marha, 5 tenyészbika, 1200 drb Hcmpshire-Down angol husjuh, 2000 drb 
merinó-juh, 1200 drb fehér mangalicza.

-A. baranya-sellyei u radalom .
Tulajdonos : Draskovich Iván gróf.

A b.-sellyei hitbizományi uradalom területe 11.869 kát. hold; tiszti
személyzetének száma 11; az összes cselédség létszáma 183. Rendes ter
melési ágak : búza, rozs, kétszeres, árpa, zab, tengeri, repeze és takar
mánynövények. A mezőgazdasági gépek közül, melyekkel általában az 
uradalom bőven föl van szerelve, fölemlítjük a 3 gőzeséplő-gépet, 2 ten
gerimorzsoló-, 1 daráló- és 13 sorvető-gépet. Az uradalom összes épüle
teinek száma 198. Az állatállomáyy : 190 drb ló, 860 szarvasmarha, 890 
drb juh, 1313 sertés.

A b.-sellyei uradalom külön nevezetessége az angol telivér lótenyész
tés, szilaj marha-gulyája s a széles körben elismert kiváló sertéstenyész
tés. Vadaskertje úgy berendezése, mint szarvas-, őzállományánál fogva 
hazánkban riikítja párját. A fáczánosból, melyet az uradalom tulajdonosa 
nagy áldozattal tart fönt, évente ezerekre menő fáczánt szállítanak el.

Baranya-szent-lőrinozi u radalom .
Tulajdonos : Eszterházy Miklós herczeg.

Ez uradalom jelenleg bérbe van adva. Bérlő : Mándi Samu. Az ura
dalom kiterjedése 11059 kát. hold, melyből 2603 hold mint erdőgazdaság, 
8456 hold, mint mezőgazdaság áll művelés alatt.

A mezőgazdaság szétszórt fekvésénél fogva 7 ispánságra van fölosztva. 
A tiszti-személyzet létszáma 14, a cselédségé 342, ezen kívül a kisebb 
majorokban 1—1 gazda. A gazdasági épületek száma 234.

Az uradalom a szükséges gazdasági eszközökkel s mindama gépek
kel teljesen föl van szerelve, melyek a mezőgazdaság terén használatban 
vannak. A cséplő-garniturákat a m. kir. államvasutak gépgyárából sze
rezték be. Használatban van egy legújabb szerkezetű Zimmermann-féle 
lóhere-cséplőgép. Két év óta a szántás gőzekével történik, melynél az eke 
fejét 30 cm. mélyre eresztik le. Két év óta foglalkozik az uradalom 
czukorrépa-termeléssel; a termést a kaposvári ezukorgyár veszi meg. Rendes
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és főtermelési ágak: őszi búza, kitűnő minőségű sörárpa, mely némely 
évben a hazai legmagasabb árakat eléri; őszi repcze, csekély mérvben 
őszi rozs, továbbá zab, tengeri, különböző takarmány és ezek magja, mák, 
gomborka.

Az uradalom kezelése a mai viszonyoknak megfelelő belterjes gaz
dálkodás, melynél az állattenyésztés minden fontosabb ága föl van karolva 
s kiváló súlyt helyeznek a nagyobb hizlalásra trágyanyerés czéljából. 
Kiváló figyelmet fordítanak a félvér lótenyésztésre, melynek állományá
ból a hadsereg részére adnak el, továbbá a magyar gulya-tenyésztésre; 
az uradalom magyar gulyájából kiállított apaállatokat a budapesti tenyész
állat-kiállításon több ízben kitüntették.

Az állatállomány a következő: 107 drb ló, 88 csikó, 413 részint 
nyugati, részint magyar fajú igás-ökör, 54 magyar gulya-tehén, 182 magyar 
fajú növendék-marha, 78 drb nyugati fajú gulya-tehén, 79 drb nyugati 
fajú hizó-ökör, 299 drb anyasertés, 69 kan, 1030 drb egy éves malacz, 
737 anyabirka, 69 kos, 1152 drb 1—2 éves anyabirka, 1425 drb ürü, össze
sen 3383 drb birka. A birkák állományát az utóbbi években erősen redu
kálták.

3?éasvá.ra.cLi k.ir_ közalapít-ványi uradalom .

A magyar királyi közalapítványnak Baranyavármegyében 19.178 kát. 
hold birtoka van, melyből 6321 h. mezőgazdaság, 12.857 h. erdő. A mező- 
gazdasági birtok 17 gazdaságra van fölosztva s a Il5  gazdasági épülettel 
együtt bérbe van adva. Az erdő házilag kezeltetik.

XT szögi u radalom .
Tulajdonos: Grosz Antal.

Kiterjedése 5.500 k. hold. A gazdasági épületek száma 48, tiszti
személyzet s^áma 5, a cselédség 190. Főtermelési ágak : kalászos növé
nyek és takarmánynemüek. Az uradalom cséplő-, fűkaszáló-, szecskavágó-, 
altalajporhanyító-, kukoriczamorzsoló- és egyéb mezőgazdasági gépekkel 
és eszközökkel a művelés alatt álló területhez aránylag kellő mérvben el 
van látva. Az uradalom állatállománya: 148 ménesbeli és igásló, 200 
jármos ökör, 150 hízó ökör, 120 fejős tehén, 300 növendék-marha.

G-ödre-szent-naártoni u radalom .
Tulajdonos : Szily László.

A gödre-szentmártoni uradalom, mely önálló pusztát képez, 4600 magyar 
hold (3450 kát. hold), melyből mintegy 3500 m. hold szántóföld, 300 h. 
rét és 800 h. erdő és erdősített legelő. Az uradalom két részre oszlik: a 
szent-mártoni gazdaságra a szt.-györgyi határban és a szénási gazdaságra 
Tormás és Szt.-G-yörgy községek határában.
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A szent-mártoni gazdaságban van 32 épület, közte egy 120 q. napi 
őrlőképességgel bíró gőzmalom, mely 1858-ban, mint az ország egyik leg
régibb gőzmalma épült föl. E malom a 60—70-es években messze vidék 
lisztsükségletét födözte. A szent-mártoni gazdasághoz tartoznak a jakab- 
fai, békási és gazosi majorok 10 épülettel.

A szénási gazdaság 2 főrészből á l l : a szénási pusztából 8 épülettel 
és a Tormás határában fekvő sárgödrei pusztából szintén 8 épülettel

Az uradalom zöme saját kezelés alatt á l l ; bérbe van adva a távolabb 
eső sárgödrei puszta és a belső gazdaságból mintegy 600 hold.

A házilag kezelt gazdaság vezetője Szily  Tamás, a tulajdonos fia. 
A személyzet á ll: 3 gazdatisztből, 6 gazdából, 1 erdőőrből és 120 cselédből. 

Az uradalom főterménye a búza, másodsorban a rozs, árpa, zab és

Szily tarka gulyája.

tengeri, pár év óta nagyobb mennyiségben termelik a czukorrépát és 
lóhere-magot. Mezőgazdasági gépekkel az uradalom bőven el van látva.

Az állatállomány : 24 igásló, 14 paripa, 60 ménesló és csikó, 100 
jármas ökör, 80 tehén, 160 növendékmarha, 1200 drb juh.

IPellércLi u radalom .
Tulajdonos: Brázay Kálmán.

A pellérdi uradalom kiterjedése 2087 k. h. 734 négyszög ö l; ebből 
1539 h. 1361 négyszög öl szántóföld, 136 h. 855 négyszög öl rét, 48 h. 
380 négyszög öl szőllő, 40 h. 800 négyszög öl legelő, 195 h. 236 négyszög
öl park, major, utak.
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Az uradalmi személyzet számára 15 lakház van 98 szobával, 46 
konyhával; a gazdasági épületek száma 20, és pedig: 8 istálló, 5 szénás
pajta, 1 magtár, 1 tengeri-góré, 2 szekérfészer, 1 pinczefészer, 1 bognár-, 
1 gépműhely. Az uradalom óriási pinezéje több századdal ezelőtt épült.

A tiszti személyzet száma 4, a cselédség száma 90.
A mezőgazdasági gépfölszerelés áll: egy 8 és egy 10 lóerejü lokomo- 

bilból hozzá való cséplő-szerkezettel, egy járgányból, 1 tengerimorzsoló
gépből gőzerőre, 2 szecskavágó-, 3 répavágó-, 6 sorvető-, 1 szórvavető-

Brázay juh-nyája.

gépből, 4 gyüjtő-gereblyéből, 30 Sakk-féle vasekéből, 22 Schutleworih-féle 
kettősekéből, 2 gyürühengerből, e kívül boronákból, hengerekből és fageren- 
delyes ekékből.

Termelési ágak: búza, rozs, árpa, zab, tengeri, ezukorrépa, kömény, 
mák, lóhere- és luezernamag, fűmagvak és 2 év óta komló.

Van az uradalomban egy gazdasági gőzmalom 2 pár kővel szitaőrlésre 
berendezve, mely az uradalom szükségletén kívül vidékiek számára is őröl.

Az alagcsövezési munkálatokat a múlt év végén fejezték be s jelen
leg 255 h. terület már alagcsövezve van.
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Az urasági kastély egy negyven holdas franezia parkban fekszik, hol 
mintegy 5 h. kiterjedésű tó 2 szigetet képez. E szigeteken, valamint a 
park egyéb részeiben terebélyes fák ritka példánya, szomorú fűzek, fenyők, 
déli-növények, pálmák diszlenek. A parkban van elhelyezve egy méhes, 
mely jelenleg mozgó szerkezetű kaptáraidban 75 drb méhtörzsből áll.

Az állatállomány: 50 drb ló, részben nemes félvérek, részben mura
köziek, 102 tehén, simenthali és bonyhádi faj, 42 erdélyi származású gulya
marha, 130 erdélyi származású igásökör, 4 bivaly, 100 hizóökőr, 83 sertés, 
kisjenői faj, 845 juh, részben merinó, részben rambonillet faj.

B ü k k ö  s d i  u r a d a l o m .
Tulajdonos: Jeszenszky Ferencz.

A bükkösdi uradalom területe 1967 kát. hold. A gazdasági épületek 
száma 22; szolgálatban áll 1 gazdatiszt cs 34 cseléd.

Az uradalom 3 részre oszlik: a bükkösdi, a Gyürüfű határában levő 
Szentlélek és a goriczai pusztára. A gazdasághoz, mely mezőgazdasági 
gépekkel teljesen föl van szerelve, tartozik egy malom és téglavető. Ren
des termények : búza, árpa, rozs, zab, tengeri, bükkönymag, lóheremag, 
zabos-bükköny, csalamádé, takarmányrépa.

Az állatállomány; 61 ló, ebből ménesben 30 drb ló, mind telivérü 
arabsok; a kanczák nagyrésze a Somsich Imre gróf-féle és a bábolnai 
ménesből származik; 44 ökör, 21 tehén, simenthali és bonyhádi faj keresz
tezés, 3 simenthali bika, 7 bivaly, 15 növendékmarha, 5 szamár.

Állat tenyésztés.

Az állattenyésztés, mint a mezőgazdasággal szoros kapcsolatban lévő 
őstermelési ág, Baranyában a XII. században már jelentékeny jövedelmi 
forrást képezett. Fessler e században már ménesekről, gulyákról tesz emlí
tést, melyek s a melyeken kívül a méhek és baromfiak megyénkben a 
püspökség javára tized alá estek.

Haas által idézett Istvánffv  műve szerént Baranyában: ager quoque 
omnis greges maiorum, minorumque pecorum plurimos alit, et sues in 
glandiferis Danubii et Dravi silvis vicinis regionibus maximo numero 
subministrat, piscium autem tanta pretii exiguitas, ut noveus bipalmares 
duobus obellis veneant. A XVI. században különben szarvasmarha-tenyész
tésünk annyira kifejlett volt, hogy állatanyagunkból külföldre is szállít
hattunk. Vágásra alkalmas ökreinknek Olaszország, különösen Velencze 
volt ez időben jó és állandó vevője.

A XVIII. században, mikor a földművelés hanyatlása mellett az állat- 
tenyésztés volt hazánkban általában a fő jövedelmi forrás, megyénkben 
már nemcsak mennyiségre, hanem minőségre nézve is jelentékeny haladás
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volt az állattenyésztés terén tapasztalható. Papanek szerént Bolyban volt 
egy ménes a múlt században, hol a legkiválóbb fajú csikókat nevelték.

E század elején még a mainál sokkal nagyobb terjedelmű erdőink 
bő makk-termése nagyban emelte a sertéstenyésztést. Magda Pál említi, 
hogy e század elején Baranya a hegyeken és a térségeken levő véghetet- 
len, erdei makkal bővelkedő erdőkben igen sok sertést nevelt más vár
megyék számára is; szarvasmarhája elég volt, sok lova, kivált a mohácsi 
szigeten.

E század közepén igásökrünk aránylag kevés volt, annál nagyobb 
volt lóállományunk; a siklósi járásban ritka gazdának nem volt lova. 
Galgóczi szerént a lótartás a szarvasmarha-tenyésztés fölött főleg azért 
volt általánosan elterjedve, mert a kisebb gazdáknak földjük kevés lévén, 
a nyomtatás és fuvarozás kereseti ágakul szolgált.

Állattenyésztésünk a 70-es években indult nagyobb fejlődésnek, mely 
azóta, eleinte ugyancsak a lótenyésztés, később s különösen az újabb idők
ben, a mennyire a filloxera-vész következtében beállott jövedelem-csökkenést 
kisebb gazdáink is a szarvasmarha-tenyésztés intenzivebb fölkarolása által 
akarják ellensúlyozni: a szarvasmarha-tenyésztés is örvendetesen és foko
zatosan halad előre.

Az állattenyésztés czéltudatos fejlesztésére jótékony kihatással van 
első sorban a kormány támogatása. 1893-ik évben államköltségen beszer
zett simenthali, pinzgaui és borzderes tenyészanyagból Baranyavármegye 
is részesült; e kívül 1000 frt államsegélyt is kapott. Fáradhatatlan s hatá
rozott irányú tevékenységet fejt ki állattenyésztésünk emelése s állatállo
mányunk nemesítése terén a baranyamegyei gazdasági egyesület is az 
által, hogy évenként állatszemlét rendez, mely alkalommal részint saját 
pénztárából, részint gyűjtés útján beszerzett díjakkal jutalmazza az állat- 
tenyésztés terén tapasztalt haladást. A gazdasági egyesület 1838-ban állat- 
tenyésztési alapot létesített, melyre mindjárt az első választmányi ülésen 
1500 frtot szavazott meg. Nem kisebb lendületet ad állatanyagunk neme
sítésének az apaállatok megvizsgálása, mely a megyei szabályrendelet 
értelmében koronként az állatorvosok közbejöttével, járásonként egy bizott
ság által ejtetik meg, melynél a bikákra és kanokra nézve mint szakértő 
a közgazdasági előadó is közreműködik. Az 1893-ik évben megvizsgáltak 
176 mént, 550 bikát, 614 kant. Mint alkalmas: igozolványt nyert 108 mén, 
468 bika, 517 sertéskan; tenyésztésre alkalmasnak nem találtatott 68 mén, 
82 bika, 97 kan.

A szarvasmarha-tenyésztés fejlődésére különösen emelőleg hatnak a 
megyénkben újabb időben egymás után keletkezett tejszövetkezetek, 
melyeknek száma folyton szaporodik. Jelenleg föntáll már a nagyobb arányú 
pécsi tejcsarnok, a mária-kéméndi és nádasdi tejszövetkezet, a n.-bólyi 
kisgazdák tejcsarnoka stb.

Újabban a múlt évben megalakult mezőgazdasági bizottságok van
nak hivatva, állattenyésztésünk fejlődését hatalmas lépésekkel előmozdí
tani s e bizottságok ismeretes tevékenységi programmja, tagjainak kiváló
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szakértelme és lankadatlan buzgalma előre biztosítékot szolgáltat arra 
nézve, hogy a bizottságok működésének eredménye nagy horderejű lesz 
Baranya gazdasági életére és vagyonosodására.

Az állattenyésztés fejlődésére kiváló befolyással van a takarmány
termelés. Ha legelő- és rétterületünk az utóbbi 2 évtized alatt mintegy 
52-ezer kát. holddal apadt is, ezzel szemben mesterséges takarmányterme
lésünk területe annál nagyobb arányokban növekedett. Míg 1882-ik évtől 
máig a természetes kaszálók területe 3‘0°/o fogyott meg, addig a mester
séges takarmány termelésére szánt terület — nem is számítva a zab alá 
fölszántott területet — 4'7%-kal növekedett.

Állategészségügyi viszonyaink az utóbbi években a 7 járási, 2 városi 
és 1 magánállatorvos fölügyelete alatt végrehajtott szigorú intézkedések 
daczára nem voltak kedvezők, a sertések között pedig az uralkodott jár
ványok jelentékeny pusztítást okoztak. Az 1893-ik évben elhullott lép- 
fenében 2 ló, 64 szarvasmarha, takonykórban 31 ló, himlőben 22 juh, 
sertésorbánczban 1095 drb sertés. A takonykor különösen a szent-lőrinczi 
járásban uralkodott, hol az uradalom lóállományának Vio e lett e betegség 
miatt kiirtva. A sertésorbánczot egyszer Bácskából, másszor Horvátszlavon- 
országból hurczolták be, a mi több helyen, főleg a siklósi, mohácsi és pécs- 
váradi járásban nagy veszteséget okozott.

Az 189o-ik évben a sertések közt nemcsak az orbáncz lépett föl 
sűrűbben és pedig úgy szórványosan, mint járványosán, hanem a sertés
vész is, mely főleg a baranyavári, mohácsi és szent-lőrinczi járásokban 
okozott nagyobb elhullások után csak az év utolsó negyedének vége felé 
kezdett szűnni.

Hasonló, a szigorú óvintézkedések daczára is behurczolás folytán föl
lépő járványos állatbetegségektől eltekintve, állategészségügyünk viszonyai 
kedvezőknek tekinthetők, mit éber állategészségügyi rendészetünknek 
köszönhetünk.

Az állatrakodó vasúti állomások száma megyénkben 12, hajóállomás 1. 
Állatvásár tartására jogosult községek száma 42, szabályszerűen be van 
rendezve 10, hiányosan 32 vásártér.

E helyen említjük föl, hogy Bárányavármegyének a pásztorokról 
1895-ik évben alkotott szabályrendelete szerént közösen legeltetett állatok 
fölügyeletére pásztorokul csakis 24 évet betöltött megbízható egyének 
fogadhatók föl, kik a szolgálatbalépés előtt a gondjaikra bízott állatok hűsé
ges legeltetésére, az előforduló állatbetegedések azonnali bejelentésére az 
illető községi elüljáróság előtt fogadalmat tesznek s igazolványul pásztor
könyvvel láttatnak el. A pásztor köteles a fölügyeletére bízott állato
kat nap fölkeltével azonnal a legelőre hajtani s tilos azokat a nap lenyug
vása előtt hálóhelyükre visszahajtani. Az állatok déli 12 órától délutáni 
2 óráig a delelő helyen tartandók. Méneket, egy éven fölüli ménes-csikókat 
és egy évet meghaladott bika-borjukat a legelőn tartani szigorúan tilos. 
A pásztorok kötelesek fölügyelni arra, hogy a trágyát a legelőről el ne 
hordják; a trágyát a legelőn elteregetni, minden kártékony tövist és bogán-
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csőt kiirtani, az állat megbetegülését 12 óra alatt a tulajdonosnak bejelen
teni. Tilos legeltetési bárcza nélkül marhát a csordába befogadni s a 
marhát bármi módon bántalmazni.

Szarvasmarlia-tenyésztés.

Allattenyésztésünknek egyik legjelentősebb ága úgy a múltban, mint 
a jelenben is a szarvasmarha-tenyésztés. Galgóczi szerént az 50-es évek
ben a Duna és Dráva szögében sok szép marha növekedett, számra nézve 
csak a Mecsek környékén volt kevés. Fényes Elek e század 5-ik tizedé
ben szarvasmarháink létszámát 81.340 darabban mutatja ki. Az 50-iki 
összeirás szerént megyénkben 71.718 drb, 1870-ben 95.869 drb s az 1884-iki 
összeírás szerént 88.138 drb szarvasmarha volt. A rét- és legelő-föllörésen 
kívül szarvasmarháink megfogyását főleg az is okozta, hogy parasztbir
tokosaink a borjukat ritkán nevelik föl, hanem mihelyt alkalmas vágás 
alá, eladják.

Az 1870-iki adatok szerént szarvasmarha-állományunk a következő 
v o lt: bika 686 drb, tehén 37.784, ökör 15.705, 1—3 éves borjú 41.749 drb. 
Az 1884-ik évben foganatosított összeirás szerént pedig találtatott: tenyész
bika 698 drb, tehén 39.348, ökör 10.197, tinó 6500, 1—3 éves borjú 
31.355 drb. E számadatok is igazolják, hogy szarvasmarháink a jelzett 
másfél évtized alatti megfogyása az 1—3 éves borjuk számának csökke
nésével van kapcsolatban.

Faj szerént szarvasmarha-állományunk következőleg oszlott m eg:
1870 1884

magyar fajta 86.470 65.871
nyugati fajta 9.499 22.227

A nyugati fajú szarvasmarhának ez adatok szerént igazolt megsza
porodása a mellett bizonyít, hogy kisbirtokosaink újabb idő óta nagy 
részben a nyugati faj tenyésztésére térnek át, mely állatokkal jobb árak 
érhetők el s e faj a könnyebb beszerezhetés mellett az istállózást is job
ban elbírja. A magyar fajta szarvasmarhát nagyobb számban kiválóan 
uradalmainkban tenyésztik.

Az 1884-iki fölvételből, a magyar fajta szarvasmarhából, paraszt
birtokos kezén volt 84'6ß°/o, közép- és nagybirtokos kezén 15*34°/o; a 
nyugati fajból parasztbirtokos tulajdonában volt 86’12°/o, közép- és nagy- 
bortokos tulajdonában 13‘87(7o. A számadatok is igazolják tehát, hogy a 
parasztbirtokos kezén lévő nyugati fajú szarvasmarhák a magyar fajú fölött 
túlsúlyban vannak.

Egy bikára esett 1870-ben 55 drb, 1884-ben 56 2 drb tehén, utóbbi 
évben 100 drb tehénre 33 65 borjú. Tenyész-apaállatainknak a tehenekhez 
való kedvezőbb arányát nagyban elősegíti a megyei gazdasági egyesület
nek ama gondoskodása, hogy a községeket jó és olcsó tenyészanyaggal 
lássa el. 1889-ben az egyesület a 3000 frtos alapból 45 drb tenyészbikát 
vásárolt a községek részére. A bikákat részletfizetés mellett adták ki s a 
befolyt összegért folyton bikavásárlásokat eszközöltek.
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Az ökrök száma, mint föntebb említettük, 1884-ben 10.197 drb volt 
s 100 kát. holdra 2‘5 ökör esett. Szarvasmarha esett 1 négyszög kilo
méterre 1Y-19 drb, 1000 lakosra 300‘74 drb, míg 1870-ben 342 drb jutott. 
A szántóföldnek az ökör-állományhoz való aránya 1884-ben az egész 
országban csak Bács-Bodrog- és Torontál-megyében volt kedvezőtlenebb, 
mint megyénkben.

Szarvasmarha-állományunk összes értéke 1884-ben 6,342.210 frtra 
rúgott; ebből esett magyar fajtára 4,576.525 frt, nyugati fajra 1,761.183 
frt és 40 bivalyra 4547 frt. Az összes értékből esett 100 kát. holdra 1034 frt 
11 kr., 1 négyszög km-re 1235 frt 58 kr. és 1 lakosra 20 frt 50 kr.

Legtöbb magyar fajta szarvasmarha találtatott a szent-lőrinezi járás
ban, többjinint egy millió frt értékű, továbbá a siklósi és baranyavári

Bika a bellyei uradalomban.

járásban, legkevesebb a pécsváradi járásban; ellenben legtöbb nyugati 
faj, piros-tarka a hegyháti és pécsváradi járásban. Fajra nézve a megye 
területén ma is e szerént túlnyomó a magyar, vagy nyugati faj. Megálla
pított tenyész-irány jelenleg : az alsó sík vidéken magyar fajta, egyébként 
piros-tarka hegyi fajta.

Szarvasmarha-tenyésztésünk az 1884-iki fölvétel óta úgy számra, 
mint minőségre nézve, ha számadatok nem állanak is ezúttal még ren
delkezésünkre, bizonyára jelentékeny lendületet vett. A filloxera-vész 
következtében elveszített jövedelem pótlása s a jó példa, melyet nagy- és 
középbirtokosaink szolgáltatnak, szintén hatalmas emeltyűi szarvasmarha
tenyésztésünk föllendülésének s ama határozott haladás e téren, melyet 
az „Állategészségügyi évkönyvének már 1886. évfolyama megyénkre nézve 
konstatált, állandó jellegű s eredményében teljesen kielégítő.

35
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Nagyobb uradalmainkban a szarvasmarha-tenyésztés magas fokon áll. 
A bellyei uradalomban a hús- és tej-termelés czéljából a hollandi fajt 
schorthornival keresztezik és viszont. A tenyészet 1864-ben lett alapítva, 
mikor a magyar-óvári főherczegi uradalomból 2 drb schorthorn bika és 
1866-ban az egész magyar-óvári schorthorn csorda — 1 bika, 8 tehén — a 
bellyei uradalomba hozatott. 1868-ban Nathasiustól, Hindusburgból 2 bikát 
és 10 üszőt, 1878-ban ugyaninnen ismét 9 bikát vásároltak. E tenyész- 
anyagot részint tisztán tenyésztik, részint keletfrillandi fajtával való keresz
tezésre hasznáják. A másik irányú keresztezés az albertfalvi és frigyes
földi gazdasági kerületek egy részében a magyar fajú szarvasmarhának 
mürzthalival és murbodeni fajtákkal történik ; az így nyert tenyészanyag 
a gyorsabb fejlődés folytán korábban értékesíthető úgy a piaczon, mint

Tehén a bellyei uradalomban.

az uradalom részére. A Frigyesföldön lévő tiszta magyar gulyát 1854-ben 
alapították a Bánságból beszerzett eredeti tény észanyaggal. A magyar 
gulya tenyésztésének czélja jó igavonó-állatok nyerése.

A német-bólyi uradalomnak a békási pusztán lévő tenyészete erede
tileg tiszta kuhlandi faj volt, újabban simenthalival kereszteztetik, mint
hogy az így nyert tenyészanyag erőteljesebb és szabályosabb testalkatú 
s tejtermelése is sokkal nagyobb.

Magyar fajú gulyát tart igen jeles anyaggal: a dárdai, sellyei ura
dalom i s ; tiszta simenthalit tenyészt Otocska Géza a gyulai pusztán, 
tiszta berni tehenészet van a bikali pusztán.

Az egyes uradalmak állatállományának számát és minőségét illető
leg utalunk a „Nagyobb uradalmak“ czímű fejezetre, hol azt bővebben 
ismertettük.
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L ó - t e n y é s z t é s .

Baranyavármegyében már 1805 ben vásároltak a házipénztár terhére 
megyei csődöröket a lóállomány nemesítése czéljából. Ez intézkedés ugyan 
1831-ben megszűnt, de hatása továbbra is föntmaradt, mert alapját vetette 
meg ma már jó hírnevű több ménesünknek. Lótenyésztésünk az 1870-ik 
évi föllendülés után ma kitűnő minőségű állatanyagot képes fölmutatni 
s az e téren észlelt haladás fokozatos, miről tanúságot tesz az is, hogy 
a koronként tartatni szokott lódíjazásoknál mind nagyobb számban talál
nak jutalmazásra érdemes anyakanczákat és kanczacsikókat.

Lótenyésztésünk emelésére kiváló súlylyal bir az állami mének hasz
nálatának terjedése, a födöztetési állomások szükséghez képest való foko
zatos szaporítása, a megyei lótenyésztési bizottság körültekintő gondoskodás 
szülte tevékenysége s a tenyészanyagnak gazdáink részéről szakértelemmel 
való megválasztása s a lódíjazás, mely gazdáinkat a jó tény észanyag 
nevelése körül versenyre kelti.

Az állami mének használatát illetőleg a közgazdasági előadó 1889-ik 
évi jelentése szerént általánossá kezd válni kisebb gazdáinknál a panasz, 
hogy az állami ménekkel való födöztetés több generáczión át annyira 
fokozza lovaiknál a magas vért s ez által a tüzességet, hogy azok az eke 
és borona húzására alkalmatlanná válnak; ez okból nem használják kisebb 
gazdáink kellő mérvben az állami méneket, hanem inkább az erősebb 
testalkatú, magánbirtokosok tulajdonát képező méneket, melyek után gaz
dáink erős igás-lovakat nyernek.

A födöztetési állomások száma volt 1882-ben 14, összesen 39 ménnel, 
1887-ben 19, összesen 54 ménnel, 1890-ben 21 és 1894-ben 23; az állami 
méneken kívül jelenleg több mint 100 igazolványnyal biró, födözésre alkal
mas magánmén áll rendelkezésre.

A mezőgazdasági bizottságnak lótenyésztésünk emelésére irányuló 
kiváló intézkedése a mohácsi Margitta-szigeti csikótelep fölállítása, mely 
fokozatosan az egész megyére ki lesz terjesztve.

A megyei lóállomány értékének emelésére szintén nem csekély befo
lyással van a Pécsett először 1882-ben s azóta időközönként rendeztetni szo
kott lóvasalási tanfolyam, melyre megyénkből számos résztvevő jelentkezik.

A lódíjazásokra szükséges összeghez a magyar kormány minden 
alkalommal jelentékeny segélyt nyújt. Itt dicsérettel kell kiemelnünk 
nagyobb birtokosainknak ama elhatározását, miszerént úgy a szarvasmarha-, 
mint a lódíjazásoknál a részükre megítélt pénzbeli jutalmakról lemonda
nak s ez által a díjazási alap növeléséhez járulnak.

Lóállományunk 1870- és 1884-ben a következő adatokat tünteti fö l:
1870 1884

C sőd ör.................................  1.152 109 (tenyészmén)
K ancza.................................  20.728 18.569
H e r é i t .................................  25.436 19.117
4 éves c s i k ó .....................' — 3.067
1—-3 éves c s ik ó ................. 8.601 9.609

Összesen: 55.917 50.471
35*
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Az apadás 1870-hez képest tehát 5446 drb, vagyis 9*70%, mi az 
intenzivebb gazdálkodásnak, a legelőföltörésnek s a birtokelaprózásnak 
következménye; a minőség azonban bőven pótolja a veszteséget s Baranya 
az 50-ezernyi lóállománynyal túl a Dunán Somogymegye után, az egész 
országban pedig a megyék közt a hetedik helyen áll.

Az 1884-iki állományból parasztbirtokos kezén volt 93*07°/o, közép- 
és nagybirtokos kézen 6*93°/o.

Egy tenyészménre az 1884-iki fölvétel szerént 170 3 kancza esett, 
mely ma 140—150 drbra szállott le. Esett az 1884-iki összeirás szerént 
100 kanczára 16*76 csikó, 1 □  kmrre 9*13 ló és 1000 lakosra 172*20 drb ló. 
Az anyakanczáknak a csikókhoz való kedvezőtlen aránya összefüggésben 
van az ökröknek a szántóföldhöz való hasonlóan kedvezőtlen arányával, 
a mennyiben az igásökrök aránylag kevés száma miatt a kanczák kisebb 
birtokainkon gazdasági munkálatokkal lévén túlterhelve, a tenyésztésre 
alkalmatlanokká válnak. Az arány c tekintetben ma már jelentékenyen 
javult s kisebb gazdáink is nagyobb súlyt fektetnek a tenyészanyagra s 
a tenyészanyag kímélésére, mi az évenkénti ellések számát szaporítja.

Lóállományunk értéke 1884-ben 4,440.499 frtot képviselt. A lovak 
átlagos értéke volt a parasztbirtokosoknál 83 írt 30 kr., a közép- és nagy
birtokokon 112 frt 50kr.; míg a parasztbirtokosok kezén tehát számra nézve 
13-szorta nagyobb, addig a közép- és nagybirtokosok kezén közel */3-szorta 
értékesebb lóállomány van. Az összértékből esik 1 □  kilométerre 865 frt, 
1 lakosra 15 frt 13 kr.

A bellyei uradalom lótenyésztés tekintetében is első a megyében; 
csikótelepe Izabellaföldön van. A dárdai uradalom lótenyészete kiválókép 
hannoveri kanczáktól és eredeti porosz ménektől származik; a mének a 
többi uradalombeli kanczákat is födözik; csikótelepe Dárdán van.

A szcnt-lőrinczi uradalom lóállománya alapját a volt herczeg Eszter- 
liázy-féle ozorai ménesből, nevezetesen Cotswold és Brilliant eredeti angol 
félvér ménektől leszármazó anyag képezi. A pécsi püspöki uradalom lóte
nyésztése, mely 1879-ben közönséges igás kanczáktól Gidrán állami mén 
után származó anyaggal alapíttatott, szép példányokat mutat föl. A föl
említésre kiválóan érdemes még a seilyei uradalom angol telivér, a bük- 
kösdi uradalom teli vér arabs, a pellérdi uradalom nemes fél vér s az üszögi 
uradalom igásló-tenyészete s a g.-szent-mártoni ménes.

<T u h - t e n y é s z t é s .

Mária Terézia királynőnk által a juli-nemesítésre irányuló intéz
kedések megtétele után Baranyában csakhamar nevezetes juliászatokkal 
találkozunk. Ilyen volt a Batthyány János g ró f tenyészete, melynek törzs
nyája 1806-ban a Lichnovszky  báró-féle híres faj-tenyészetből állíttatott 
föl, továbbá a bellyei uradalom tenyészete, melyek mellé a 40-es években 
az Eszterházy herczeg, pécsi püspöki és káptalani uradalmak juhászata 
csatlakozott.
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Juhállományunk fokozatos szaporodása karöltve az anyag nemesí
tésével a tagosítás és legelő-elkülönítés törvényes eszközléséig fokozatosan 
tarto tt; ez időtől kezdve hanyatlás állott be, mely ma is még tovább tart, 
habár a 80-as években az angol husjuh tenyésztése körül, mi akkor e faj 
gyapjuhozamának nagyobb kvantitása és keresettsége következtében indo
kolt volt, némi élénkség s számbeli gyarapodás volt is észlelhető.

Juhot ma már nagyrészt csak uradalmaink tenyésztenek, s ezeknél 
is a tenyésztés jobbára a finom posztógyapju nyerésére irányul.

Az 1872. évi fölvételkor megyénkben 172.906 drb juhot Írtak össze; 
a megyei gazdasági egyesület által 1878-ban közvetlenül a tenyésztőktől 
beszerzett adatok szerént vo lt: nemesített juh 37.800 drb, fésűs gyapjúval 
biró juh 20.200 drb, közönséges egy és két nyiretü juh 99.540, összesen 
157.540 drb juh. Az 1884-iki összeírás szerént vo lt: 133.309 drb juh, ez 
utóbbiak közt volt kos 4206, bárány 29.824 drb, anyajuh 59.540 drb, ürü 
24.065 drb, bakjuh 15.674 drb, anyajuhot fejtek 8765 drbot. Az 1870. és 
1884. évi időközben így juhállományunk közel 40-ezer drbbal fogyott meg. 
Az 1884. évi juhállomány az 1880. évihez képest mintegy ir5°/o-nyi emel
kedést mutat föl, a mi — mint föntebb említettük — az ez időben nagyobb 
terjedelmet nyert angol husjuh-tenyésztésre esik. 1870-ben ugyanis megyénk
ben csak 119.557 drb juh volt.

Az 1884. évi juhállományból parasztbirtokos kezén volt 49.79%, 
közép- és nagybirtokos kezén 50'2i%. Az ez időtől máig lefolyt valamivel 
több mint egy évtized alatt ez arány a nagy- és középbirtokosok javára 
jelentékenyen megváltozott. Esett 1 □  kmterre 26‘01 drb, 1000 lakosra 
455 drb, 100 kát. holdra 2173 drb juh. A juh-állománynak a területhez 
való arányára nézve Baranyánál túl a Dunán csak Mosonmegye mutatott 
föl kedvezőtlenebb viszonyokat; de a juhok átlagos értékére nézve 8 frt 
07 krral megyénk túl a Dunán már a negyedik helyet foglalta el. Természe
tes következménye ez uradalmaink értékesebb merino-electoral juhtenyészete 
túlsúlyának. Az összes juhok 1,075.896 frt értéket képviseltek; átlag-érték 
volt a parasztbirtokokon 7 frt 10 kr, a nagy- és középbirtokokon 8 frt 98 kr.

A juhok állománya legnagyobb volt a szent-lőrinczi járásban (33.690 
drb), a baranyavári járásban (28.827 drb), a mohácsiban (21.221 drb), 
legalacsonyabb a siklósiban (7006 drb).

Nevezetesebb juhtenyészetek megyénkben : a dárdai uradalomé, mely 
rámbonillet kosoktól származó anyáknak schorthorn kosokkal való keresz
tezéséből áll, czélja hústermelés; a pellérdi uradalom juhászata: merino, 
geist és gadegast, valamint berkshyri fajtáknak egymással való kereszte
zése ; a szent-lőrinczi uradalom Brunsvick gróf-féle martonvásári merino- 
electoral juhászata, hol azonban a juhállományt az utóbbi években erősen 
redukálták; Ótocska gyula-pusztai juhtenyészete, cotswold és oxfortshyre- 
downs keresztezés; a sz.-egáti uradalom juhtenyészete merino és hempshyre- 
downs fa j; a pécsi székesegyház rambouillet, az ugles-pusztai bérlet bol- 
debucki németországi faj juhtenyészete és a pécsi püspöki káptalan, a 
siklósi és gödre-szent-mártoni uradalom juhászata.
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S e r t é s - t e n y é s z t é s .

Jelentékeny jövedelmet hajtó termelési ágaink közt a sertés-tenyésztés 
kiváló helyet foglal el, melylyel különösen a Dráva-mentén és a mohácsi 
járásban kisebb gazdáink is előszeretettel foglalkoznak. Legelterjedtebb 
sertésfaj megyénkben a göndörszőrü magyar mangalicza, uradalmainkban 
kis-jenői emséknek angol sertésekkel való keresztezése s újabban a poland- 
cbina sertésfajnak mangaliczával való keresztezése, melynél az eredmény 
igen jónak bizonyult. A szükséglet rendszerént Szlavóniából, továbbá a 
Tiszántúli nevezetesebb sertés-vásárokról szereztetik be.

A sertések tenyésztésére, mely téren túl a Dunán megyénk Somogy- 
megyével mennyiségre nézve az első helyre sorakozik, Baranya s ennek 
különösen alsó vidéke kiválóan alkalmas. A dráva- és dunamenti bires 
sertésvásárok, melyek nemcsak Baranya, hanem az ettől délre eső vidék 
sertésforgalmának is góczpontjai, évenként nagyszámú sertést hajtanak 
föl s onnét tovább szállítanak.

Sertés-tenyésztésünk emelése körül kiváló tevékenységet fejt ki a 
pécsi sertéshízlaló- és árúraktár-részvénytársaság, melynek telepe hivatva 
van arra, hogy kedvező viszonyok folytán már a közel jövőben egy nagy 
arányú és egy nagy vidék sertésforgalmát összpontosító sertéspiaczczá 
fejlődjék. A társaság 1884-ben mint betéti társaság bizományszerü sertés- 
hizlalás czéljából alakult s 1890-ben 150-ezer forint alaptőkével részvény- 
társasággá alakult át. A társaság birtokában van bízlalási czélokra 28 kát. 
hold terület egy tagban, közvetlen a m. kir. államvasutak pécs-barcsi vasút
vonala mellett. E földterületből be van építve 6 kát. hold, mely 6000 
darab kövér, nehéz sertés befogadására elégséges, a még rendelkezésre 
álló 22 holdon pedig beépítés után 25-ezer bízott sertés bőven elfér. A hiz
laló vizét egy 150 méter mély ártézi kutból nyeri, mely 24 óránként 
500 m 3 kitűnő minőségű vizet szolgáltat s így 15—20.000 darab sertés 
gondozására és tisztántartására bőségesen elegendő. A hizlaló kedvező 
geológiai fekvésénél fogva még egy ártézi kút fúrható szükség esetén. 
A társaság modern berendezésű gőzmalma már ma is úgy van fölszerelve, 
hogy napoként 20—30.000 drb sertés részére elegendő takarmányt darál
hat. A hizlaló évenkénti forgalma jelenleg 20—30-ezer drb sertés közt 
váltakozik; czélszerü berendezés és tisztaság tekintetében messze túlszár
nyalja a hazai összes basonnemü vállalatokat. A szakértelemmel való 
vezetésnek s az állategészségügyi rendőri intézkedések szigorú végre
hajtásának tulajdonítható, hogy a hizlaló föntállása óta — kivéve a múlt 
évi rövid időtartamot, mikor Pécs város területe a sertésvész következ
tében elzáratott — a telepen semminemű járvány elő nem fordult és a 
telep soha lezárva nem volt.

Sertéseink száma 1870-ben 124.756 drb, 1884-ben 131.260 drb, a szapo
rodás 6504 drb, vagyis 5'3°/o. Az utóbbi állományból volt: kan 1556, kocza 
41.052, süldő malacz 44.015; a parasztbirtokosok kezén: 87'02°/n, a közép- 
és nagybirtokosok kezén: 12‘98°/o. Egy tenyészkanra esett 23'8 kocza,
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100 koczára paraszt-birtokon 10577, közép- és nagybirtokon 11813 malacz. 
Sertés-állományunk összes értéke 1,997.588 frtra rúgott; átlag-érték volt 
paraszt-birtokon 14 frt 57 kr., nagy- és középbirtokon 19 frt 57 k r.; a 
területhez és népességhez viszonyítva : 1 négyszög kilométerre esett 25 — 57 
drb, 100 kát. holdra 21—40 drb és 1000 lakosra 448 drb sertés.

Nevezetesebb sertéstenyészetek megyénkben: a bellyei uradalomé, 
ahol a fejlődés gyorsítása czéljából kis-jenői emsék yorkshyrei kanokkal 
kereszteztetnek; Ótocska Géza polaud-chinai tenyészete, a püspöki uradalom 
mohács-szigeti kis-jenői sertések tenyészete, a szent-egáti uradalom fehér 
mongolicza-tenyészete, a siklósi, sellyei, szent-lőrinczi és pellérdi — utóbbi 
kis-jenői — sertés-tenyészete.

Legtöbb sertés van a baranyavári, siklósi és szent-lőrinczi s leg
kevesebb a pécsváradi járásban.

Baromfi-tenyésztés.

Rendszeres, a fajra figyelemmel lévő baromfi-tenyésztésünk a leg
újabb időig nem volt s ma is csak egyes és kevés számú birtokainkon 
található föl; kisebb gazdáink mint jelentékeny mellékjövedelmet hajtó 
foglalkozást nem tekintik ma még általában a baromfi-tenyésztést s mcg- 
elégesznek, ha a baromfiak számbeli szaporodása folytán némi hasznot 
látnak. Hogy mily nagymérvű volt megyénkben ennek következtében a 
baromfiak számának növekedése, arra nézve elég az 1870. és 1884. évi 
alábbi adatokat összehasonlítanunk:

1870 1884
T y u k .......................210.190 drb 475.417 drb
Pulyka.....................  5.750 , 5.570 „
L ú d .........................  69.060 „ 124.771 „
K a c sa .....................  24.430 „ 46.924 *

A baromfiak száma ma ennél is nagyobb, mert ma már alig van 
kisebb gazda, kinek udvarán legalább 25—30 drb baromfi ne volna 
található.

Az 1874-iki 677.035 drb baromfiból parasztbirtokon volt 646.282, 
közép- és nagybirtokon 30.753 drb. A baromfi-tenyésztéssel tehát majdnem 
kizárólag a parasztbirtokok tulajdonosai foglalkoznak, mert az uradalmak
ban jelentékeny mennyiség esik a cselédség saját baromfi-tenyésztésére.

Terület-eloszlás szerént legtöbb baromfi van a szent-lőrinczi járás
ban: 1884-ben közel 200-ezer drb, azután a siklósi és pécsi járásban, 
minek oka az, hogy Pécshez való közelségénél fogva a pécsi napi piaczon 
e területről a baromfiak könnyen értékesíthetők; legkevesebb szárnyas 
állat van a hegyháti járásban. A baromfi-tenyésztő járások közül legtöbb 
tyúk és kacsa a szent-lőrinczi, legtöbb lúd és pulyka a siklósi járás
ban van.

Galambot megyénk területén 1885-ben 25.353 drbot Írtak össze. Ugyan 
ez évben egy □  km.-re 13P9 drb és 1003 lakosra 2317 drb szárnyas 
állat esett.
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Méhészetünk terén hanyatlás észlelhető; a mi csekély fejlődés néha 
egyik évről a másikra mutatkozik, az csak múló. Baranya a méhek 
által kedvelt flórája pedig mintegy természetes következményként vonná 
maga után az intenzivebb méhtenyésztési A hanyatlásnak oka az, hogy 
a méhtenyésztés a legújabb időig túlnyomókig a régi eljárás szerént tör
ténik, a min azonban a méhészeti vándortanító hatása már is meglátszik, 
a mennyiben a mozgó szerkezetű kaptárokban elhelyezett méhcsaládok 
száma megyénkben egyre szaporodik s így hihető, hogy a javulás foko
zatos lesz.

1884-ben az összes méhcsaládok száma volt megyénkben 14.112, 
ezek közül közönséges kaptárokban 13.607, mozgó szerkezetű kaptárokban 
505; parasztbirtokon volt 13.414, közép- és nagybirtokon 698 méhcsalád. 
Legtöbb méhcsalád található a hegyháti, siklósi és pccsi járásban, leg
kevesebb a mohácsiban.

1870-ben Baranyában 15.514 méhcsalád volt s termeltetett 2327 mm. 
80 dkgr. méz; 1893-ban 280 községben 9809 méhcsalád, melyek közül 
1344 mozgó szerkezetű kaptárakban, 8465 közönséges köpükben volt elhe
lyezve ; utóbbi évben csak 400 mm. mézet termeltek.

E gyéb hasznos liázi-állatok.-

A kecske-tenyésztés megyénkben csekély közgazdasági jelentőségű 
s túlnyomólag parasztbirtokosaink foglalkoznak vele tejnyerés czéljából. 
Számuk is egyre apadóban van. 1870-ben még 1540 drb kecskénk volt, 
1884-ben csupán 806 drb, 5564 frt összértékben. Leginkább tenyésztik a 
pécsi és hegyháti járásban.

Bivaly  jobbára csak a szent-lőrinczi, hegyháti és siklósi járásban 
található, számra nézve mintegy 45—50 drb.

Szamár- és öszvér-állományunk csökken. A fogyás 1870-ről 1884-re, 
mikor 329 drb találtatott — több mint egy harmada a bárány a vári járás
ban — 17'7°/o.

Selyem-tenyésztés.

Az ország összes megyéi közt Baranyában és Tolnában honosodott 
meg legelőbb a selyemtenyésztés. Megyénkben a selyem-tenyésztést 1690. 
táján Passardi János Péter, toricellai születésű olasz honosította meg, 
ki ide házasodván s felesége után Pellérden és Arányoson birtokot örö
költ s előbbi helyen selyemszövő-gyárat is állított föl. A selyem-tenyésztés 
fejlesztése körül szerzett érdemeiért Passardi 1708-ban I. József-tői magyar 
nemességet nyert. Halála után a selyem-tenyésztés megyénkben megszűnt, 
hogy mint új termelési ág az 1718-iki passaroviczi béke után a Bánátban 
újra föltűnjék,



554 KÖZGAZDASÁG.

A selyem-tenyésztés föllendülése hazánkban 1765-ben kezdődött 
Mária Terézia gondoskodása folytán s megyénkben a selyem-tenyésztés 
csakhamar újra éledt. Papanek, a múlt század utolsó negyedében Pécsett 
megjelent művében említi, hogy maga a megyei hatóság buzgólkodott a 
selyem-tenyésztés emelése körül; eperfa-magvakat és csemetéket osztott 
ki ingyen a megye lakosai közt s a múlt század végén már csaknem min
den községben számos szederfa nyújtott táplálékot a selyem-hernyóknak.

E század legelején a Pesten 1841-ben megjelent „Történeti Tudo
mányok" adatai szerént a megyei hatóság kebelében a selyem-tenyésztés 
előmozdítására külön választmány alakult s az évi selyemtermelés 67 
mázsára rúgott. A selyem fonalat Sporer Bálint, a horvátországi vég- 
határ selyem-tenyésztésére fölügyelő dolgoztatta föl pécsi selyem-gyárában, 
melyet 1810—1812-ik év körül 500 orsós süritővel, három selyemszövő
székkel létesített. Spórer Bécsből egy selyem-festőt is hozatott. A selyem
gyárban ki tanított szegény leány-munkásokkal különféle szinü, kiváló 
jóságu és szépségű tafota és levantin készült. Sporer elöregedvén s gyára 
kellő támogatásban nem részesülvén, gyárát egy bécsi lakosnak adta el. 
A gyár a bérbeadás után szakértelem hiánya miatt csakhamar megszűnt.

1841-ben még évenként 6—7 mázsa selyemfonalat állítottak elő megyénk
ben. Legtöbb gubót termelt Siklós, Szent-Lőrincz, Dárda és Pécs-vidéke, 
Mohácson évenként mintegy 2—3 mázsára valót termeltek. Á gubót a siklósi 
megyei selyem-gombolyító-ház váltotta be, mely még 1846-ben is föntállott; 
ez évben azonban már megyénk területéről csupán 2 mázsa tiszta selymet 
gombolyított. Kossuth Lajos szerkesztésében Pesten, 1843-ban megjelent 
„Jelentés az első magyar iparműkiállításról 1842“ szerént a selyem-tenyésztés 
terén kiváló helyet foglalt el Barthos Lajos, a siklósi és gyűdi ura
dalmak ügyésze, ki a vidéki parasztleányok által termelt selyem-gubókból 
évenként 60—80 frtot gombolyított és Hermán János mohácsi selyemgyár
tulajdonos.

1850-ben megszűnt a selyemgubóknak a megye által történt bevál
tása s ez időtől kezdve selyem-tenyésztésünk terén pangás, majd hanyat
lás állott be, mit egyébiránt az 50-es években európaszerte s hazánkban 
pusztított selyemhernyó-betegség is okozott.

A selyem-tenyésztésnek a 60-as években a magyar kormány által 
történt fölkarolása következtében megyénkben is némi föllendülés volt 
észlelhető. A soproni iparkamara 1860/62-ik évi jelentése szerént 1862-ben 
Siklóson már ismét 1906 font selyem-gubót termeltek s a szederfák 
állománya a megyében 47.800 drb volt. A 60-as évek végén Pécsett egy 
szigeti-városi elemi iskolai tanító kitűnő szakértelemmel űzte a selyem
tenyésztést s termelt sclyemgubóiért több ízben jutalommal tüntették ki.

Hazánkban a selyem-tenyésztés újabb lendületet 1880 óta vett, mikor 
Bezerédy Pál, mint országos selyem-tenyésztési fölügyelő, meghívást ka
pott. Az ő intézkedése folytán mindjárt 1880-ban a pécsi tanító-képezde egy 
tanárát a selyem-tenyésztési szakismeretek elsajátítása czéljából a görczi
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intézetbe küldték s a következő évben a pécsi tanító-képezdén a selyem
tenyésztési előadásokat megkezdték.

A selyem-tenyésztés föllendülésének főemeltyüje a faiskolák létesí
tése lévén, e körül nagyobb földbirtokosaink dicséretes buzgalmat fejtettek 
ki. így 1882-ben Schaumburg Lippo herczeg Dárdán, Nádossy István 
és Kálmán Szent-Lőrinczen járási faiskolák létesítésére 1—1 hold terüle
tet engedtek át ingyen 10 évre. A 80-as évek végén pedig a vármegye 
szabályrendeletet alkotott a községi faiskolák létesítése és rendezése iránt, 
mely időtől kezdve szederfa-tenyésztésünk s ezzel kapcsolatban selyem
tenyésztésünk is örvendetes lendületet vett. Baj volt azonban, hogy a 
szederfa-tenyésztés minden buzgólkodás mellett is nem állott arányban a 
selyem-tenyésztés emelkedésével s napjainkban is megyénkben szederfa- 
hiányról panaszkodhatunk. így a földművelésügyi m. kir. minisztériumnak 
a törvényhozás elé terjesztett 1893-ik évi jelentése szerént ez évben 
megyénkben 367 család vitte vissza a szegzárdi selyem-tenyésztési föl- 
ügyelőséghez szederfa hiánya miatt a már kikelt selyem-hernyókat.

A szederfák szaporítása úgy a hatóságoknak, mint magánosoknak is 
kiváló gondoskodásuk tárgyát képezi s bízvást remélhetjük, hogy a selyem
tenyésztés megyénkben, már csak a kiváló szakértelemmel működő selyem
tenyésztési fölügyelőség közelségénél fogva is, az inproduktiv népesség 
arányát csökkenteni s egyes családokra nézve megbecsülhetlen, számot
tevő jövedelmi forrást fog képezni már a közel jövőben.

Ha l á s z a t .

A halászat Baranyában közgazdaságunknak egyik fontos ágát képezte 
már a múltban s képezi jelenleg is. Magda Pál szerént e század első 
tizedében csak Batina községben 80 czéhbeli halász volt; Bellye mellett 
nagy viza-halászatok voltak s néha 25 mázsás vizát is fogtak.

A halászat jelenleg megyénkben a legtöbb halászati jog-tulajdonos 
által bérbe van adva. A bérleti rendszerből kifolyó kizsákmányolása a 
halállománynak s a folyó-vizeknek töltések által való szabályozása, a 
mennyiben elvette a hal ivásához nélkülözhetlen sekély parti vizeket, aka
dályozóig hatottak halállományunk szaporodására. E mellett mesterséges 
haltenyésztésünk ma sincs. A halak ennek következtében, különösen a 
Dunában erősen megfogytak.

E bajon az 1888. évi XIX. t.-czik értelmében való segítés czéljából 
1895-ik évben Mohácson a halászati jog-tulajdonosok Mohács székhelylyel 
„Dunaszekcső-Drávatoroki dunai halászati társulat“ czím alatt társulattá 
alakultak. A társulat területe csupán az „élő“ Dunán van, összesen 
9722 k. hold 1441 négyszög-öl. A zárt vizeknek nyilvánított halászat nem 
tartozik a társulathoz. Az alapszabályok egyik sarkalatos pontja, melyben 
kimondatik, hogy a tagok csak is az üzemterv korlátái közt gyakorol
hatják jogaikat úgy, hogy a köznek ne váljék hátrányára. Minden 100



556 KÖZGAZDASÁG.

hold halászati terület egy szavazatra jogosít. Megállapították ama hal
nemeket, melyek védelemben részesülnek. Az általános tilalmi idő április 
20-tól junius 15-ig terjed. Kimondatott egyszersmind az alapszabályokban, 
hogy az űzemterv rendelkezései, a mennyiben az 1888-ik évi XIX-ik t.-cz. 
intézkedésein túl nem terjednek, jóváhagyás után azonnal életbe lépnek; 
ellenben a törvénytől eltérőleg megállapított szigorítások csakis a társulat 
tagjai által 1895-ik évi márczius 21-ke előtt már jogérvényesen megkötött 
leghosszabb lejáratú szerződés lejárta után lépnek hatályba. Az ez idő
pontok előtt lejárt bérleteket a halászati jogtulajdonos csakis az eddigi 
módon a leghosszabb időtartamú szerződés lejártáig adhatja újból haszon
bérbe. E czélból kötelesek a jelenleg érvényben lévő szerződéseket a tár
sulati tagok hiteles alakban Baranyavármegye alispánjónak bemutatni, 
illetve a lejáratot igazolni.

Fontos momentuma volt a halászati társulat alakuló közgyűlésének 
a jelen volt országos halászati főfölügyelő ama ajánlata, hogy ha az érde
keltség a mesterséges haltenyésztést óhajtaná meghonosítani, különféle 
halikrákat díjtalanul, a tenyésztés berendezéséhez szakértő munkásokat 
készséggel bocsát rendelkezésre. A halászati jogtulajdonosoknak a mester
séges haltenyésztés iránt tapasztalt meleg érdeklődése bízvást remélni 
engedi, hogy azzal megyénkben nemsokára találkozni fogunk.

Megyénk alsó vidékén a legtöbb hal a duna- és dráva-melléki kiön
tésekben és tavakban fordul elő. A legnagyobb mennyiségű hal a bellyei 
uradalomhoz tartozó kopácsi s a mohácsi szigeten lévő és a pécsi püspök
ség tulajdonát képező Riha-tóból kerül elő. A kiöntéses helyeket leg
inkább a ponty, durda, ezompó (czigányhal), kárász, csuka, süllő, harcsa, 
dévér és sok egyéb apró hal szokta fölkeresni. A Dunát és Drávát soha, 
vagy csak ritka esetben hagyja el a viza, keszeg és sőreg.

A halászat megyénkben legsikeresebben a jégzajláskor történik, a 
mikor a halak a jég által téli búvóhelyükből kizavartatnak. A kiöntéses 
helyeken legkedvezőbb időpont a halászatra akkor szokott beállani, mikor 
a víz 2—3 hónapon át tartott magas állás után apadni kezd. A tulajdon- 
képeni rendszeres halászat csak a hűvösebb évszak beálltával kezdődik.

Mohácson van egy nagy halászati bérlet, mely közel 200 halászt 
foglalkoztat. A bellyei főherczegi uradalom halászata a kopácsi tavi halá
szaton kívül, melyet saját kezelésben űznek, bérbe van adva.

A bellyei uradalom halászatát az uradalom által szíves készséggel 
szolgáltatott adatok alapján az alábbiakban ismertetjük.

A bellyei uradalomnak a Duna és Dráva árterében fekvő része körül
belül 80.000 hold területet foglal el. Századunk harminczas éveiben e 
területből mintegy 10.000 hold, mely az időben még Vörösmart, Csúza 
és H.-Szőllős községekkel közös tulajdont képezett, az úgynevezett albert- 
falui gát által, mely a vörösmarthi hegységnél kezdődve, Albertfalunál a 
régi Duna-parthoz csatlakozott, ármentesíttetett.

E területen óriási volt az uradalom akkori halbősége, úgy, hogy szinte 
mesének tetszik, a mit az öregek arról még elmondani tudnak. A halak
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fontos táplálkozási czikket képeztek ama községek lakóinál, kik az ártér 
közelében laktak, — hiszen mindenütt, minden tócsában volt hal bőségesen.

A régi időben is voltak a halászatnál egyes években nagymérvű 
ingadozások, a mint hogy az akkori halászat is ép úgy függött a viz nagysá
gától, a vízállás tartamától és egyéb befolyást gyakorló tényezőktől, mint ma.

A halászatra nézve lényegesebb befolyású átalakítások a bellyei ura
dalomban később védgátak és egyéb vízművek létesítése által történtek 
Albrecht főherczeg idejében, mint az 1872-ik évben készült 32 kilométer 
hosszú Albrecht-gát, az 1875-ben készült 161 km. hosszú bédai gát és 
1889-ben a 141 km. hosszú karapáncsai gát.

E gátak vonták el az ártérből, a halászat rovására a 16.000 holdnyi, 
igazabban a mintegy 40.000 hold területet, mely jelenleg részben községi, 
nagyrészben azonban uradalmi birtokot képez. Az ártér 45.000 hold ter
jedelmű; niveauja nagyon különböző, de minden növényzet buján terem 
rajta. A tölgy- és szilfa a legnagyobb helyet foglalja el, utánuk lejebb 
a fekete és fehér nyárfa s a fűzfa következik, tovább a bozótos fűzek tája, 
az után a sás és nád birodalma, végezetül a tó és viztájék, melynek 
növényzetét Baranya flórája czímü fejezetünkben ismertettük.

Az ártér tájképe nagyon változatos. Az erdő ösvényezi a Dunát, 
Drávát, ezek kiágazásait s az úgynevezett „rigulá“-kon húzódik a náda
sokon keresztül. A nád a kopácsi réten látszólag majdnem mérföldnyi 
területet foglal el, — számtalan benne a tó, mely a legváltozatosabbb 
növényzetet mutatja föl; természetes csatornák, melyeken semmiféle 
növényzet nem található. E csatornák a vizet a Dunából és Drávából az 
ártérbe hozzák, vagy oda visszavezetik, a mint t. i. a vízállás magasabb, 
vagy alacsonyabb.

E változatos növényzetben, a változékony víztartókban, a néha 
majdnem áthatolhatlan erdő- és nádsürüségben, le minden árnyalatban 
egészen a szabad térségig, avagy a víztükörig rejlik annak oka, hogy az 
ártér oly különféle lényeknek, az ázalagoktól kezdve egészen a legtöké
letesebben kifejlett emlős állatig, mindannyinak kellemes, életszükségle
teiknek megfelelő tartózkodási helyet nyújt.

Az ártér faunájának léte s így a halaké is a vízállás változékony
ságától függ. Biztos vízállás kedvez a halak párzásának és így a poron
tyok fejlődésének is. A süllő és csuka petéi lerakására már márczius 
és április hóban biztos vizet igényel; a csuka, alig hogy a jég eltaka
rodott, már lerakja petéit.

A ponty-fajoknak a peték lerakására május és junius hónapokban 
magasabb vízállásra van szükségük, ámbár petéket lerakó pontyok augusz
tus hóban is találtatnak, de csak akkor, ha tavaszszal nem volt alkalmas 
vízállás. A harcsák nálunk júniusban rakják le petéiket. Az összes halakra 
nézve azonban szükséges, hogy a peték lerakása után a vízállás hosszabb 
ideig meglehetősen egy magasságban maradjon és a lég meleg legyen. 
A petékből kibúvó apró halak fejlődésére ez után a vízállásnak lassú emel
kedése kívánatos, mert ez által mindig újabb tápláló anyagot találhatnak.
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Nálunk Baranyában az a téves hit van elterjedve, hogy a ponty csak 
sekély vízben rakja le petéit, holott vannak évek és vízállások, melyek
ben petéit előszeretettel az ártér mélyebb helyein, legszívesebben azonban 
jég által összedarabolt és összekevert nádcsutákban rakja le. E lerakást 
többnyire éjjel végzi; minél sötétebb és viharosabb az éj, annál könnyeb
ben biztosíthatja továbbtenyésztését, habár petéit lerakó ponty nappal, 
sőt fényes napsugár mellett is található.

Főleg azért említjük föl e tényt, mert ellenkezik az általános fölfo
gással, mely hihetőleg azért tudott oly nagyon elterjedni, mivel a petétrakó 
ponty megfigyelése és kihalászása sekély vízben a hajnali órákban köny- 
nyebb és a legtöbb megfigyelőnek, a ki petétrakó pontyokról irt, a meg
figyelésre nagyobb ártér nem állott rendelkezésére, avagy megfigyelése 
idejében talán maga az ártér se volt mély.

Meg vagyunk róla győződve, hogy a halak, ösztönüktől vezettetve, 
tovább tenyészésük érdekében bizonyára a leghelyesebb módot választják ; 
mert a tapasztalat mutatja, hogy magas vízállásnál, hol a petelerakás túl
nyom óig mély vízben történik, későbbi kedvező vízállásnál őszkor gazdag 
az állomány apró halakban.

Ponty ikrák dolgában rendkívül gazdag tapasztalatra támaszkodhatunk, 
mert az időben, mikor Magyarországon még nem volt halászati törvény 
és az ikrás hal halászata eltiltva nem volt: Kopácson egy éjjel 100—150 
mázsa ikrás halat fogtak ki és vittek vásárra.

Vérében van az ártér lakóinak az ik rás.hal fogása, ivadékról-iva- 
dékra maradt az rájuk, úgy hogy ma, az uradalom teljes erélyessége 
mellett is, vajmi nehéz e visszaéléseknek útját állani.

Ma azonban mégis találkoznak már az uradalmi halászok között 
olyanok, kik e törvényes tilalom hasznosságát belátják és miután ők 
a megszokott módon nem halászhatnak, arra törekszenek, hogy ettől máso
kat is viszszatartsanak.

A helyi halászok mind ismerik a ponty mélyvizi ikrázását, a mi 
gyakori panaszra is adott okot.

A mélyvizi ikrázás jól megfigyelhető; csakhogy a nádasban nem 
lehet pontyot fogni, mert a folyton ficzánkoló halat igen nehéz a rácscsal 
(borítóval) betakarni.

A ponty ikrázását többnyire áradásban lévő vízben végzi; kedvező 
viszonyok között néhány nap alatt el is készül, habár peterakó pontyok 
később, sőt még augusztus hóban is találhatók; s így ez még jobb, mert 
ha a főikrázás a viz gyors áradása, vagy apadása miatt hideg időjárás
ban történik, úgy az a peték kikelésére és fejlődésére nagyon kedvezőtlen, 
míg későbbi ikrázás mellett kedvező viszonyok között apró pontyokkal 
is szép eredmény érhető el.

Ha a vízállás márczius elejétől augusztus végéig kellő magas és a 
csukák, süllők, pontyok, kárászok és harcsák petelerakása kielégítő, biz
tosan számíthatunk gazdag halászati évre.



560 KÖZGAZDASÁG.

Bő halévbcn 3—4 drb egy éves ponty ad egy k iló t; ugyané fajból 
a második évben már egy darab 3/4—1 kilót nyom. Ugyanez arány 
van a csukánál, mely azonban a második évben már nagyobbra nő, mint 
a ponty és darabonként VU —PA. kilót nyom.

A harcsa az első évben a csukával egy arányban nő, nagyobb növésnek 
azonban — tapasztalatunk szerént — csak 3—4-ik évében indul. Dara
bonkénti 110—150 kilós harcsák manapság már nálunk is csak nagy rit
kán találhatók.

Pontyok darabonként 10—12 kiló súlyban minden évben előfordulnak.
Kárászok, nyálkáshalak és sügérek növekedéséről nincs tapasztala

tunk, habár ezek sűrűn előforduló halfajok. Darabonként egy kilón fölüli 
kárászok igen ritkák, ép úgy 3 kilós nyálkáshalak is. Ponty és kárász 
közötti korcsfajok gyakran találhatók.

Faj- és minőségben gazdag még a közönségesen „fehér-haD-nak 
nevezett keszeg, de ennek már csak a kiskereskedésben, mint helyi czikk- 
nek, továbbá szárított állapotban, azonkívül mint kiviteli czikknek Szer
biába és Oláhországba, valamint tápszerként ragadozó halak számára van 
némi kereskedelmi értéke. Fejlődési viszonyairól nincs bővebb tudomásunk, 
csak annyit tudunk, hogy tartós, magas viz mellett szép és kövér, alacsony 
vízállás mellett azonban gyengébb.

Halszárítás alkalmával mellékfoglalkozásként a keszeg beleiből hal
olajat készítenek.

A bellyei uradalom vizeiben előforduló, a kereskedelemre nézve fon
tosabb halak, rendes tartózkodásuk fölsorolása mellett a következők:

1. Viza (Acipenser huso). 2. A tokfajok (Acipenser glaber), melyek
nél megkülönböztetendők : a) vágótok, b) tüskéstok, c) szintok, d) söreg- 
tok ; ezek csak a Duna és Drávában s azok mély mellékágaiban találhatók. 
3. Sőreg (Acipenser ruthenus). 4. Süllő (Lucioperca sandra) a Dunában 
és árterében. 5. Csuka (Esox lucius) kizárólag az ártérben, de ikrái folyó
ban. G. Harcsa (Silurus glanis) folyókban és az ártérben. 7. Ponty (Cypri
nus carpio) folyókban és az ártérben. 8. Nyálkáshal (Tinca vulgaris) 
kiválóan az ártérben. 9. Kárász (Carassius vulgaris) kiválóan az ártérben. 
10. Márna (Barbus vulgaris) csakis folyóban. 11. Keszegek. Ezek közül 
a legfontosabbak halászati értékük szerént vannak rendezve és pedig: 
a) Süldő hal (Abramis blicca), b) Durda (Abramis bramo), c) Fehér 
keszeg (Alburnus lucidus), d) Piros szárnyú keszeg (Scardinius erythroph- 
talmus), e) Lapos keszeg (Abramis ballerus), f) Bodorka (Pelecus cultra
tus), g) Ragadozó keszeg (Aspinus rapax), h) Vörösszem (Alburnus 
bipunctatus), i) Patucz (Alburnus faxiatus). 12. Sügér (Perca fluviatilis) 
az ártérben és a folyókban. Igen kevés értékű halak : 13. Vágó durbincs 
(Acerina ceruna) az ártérben és folyókban. 14. Selymes durbincs (Acerina 
Schraetser) többnyire folyóban. 15. Csík (Cobitis barbatus) iszapos ártér
ben. 1G. Iszap-csík (Cobitis fassilis) ártérben és folyókban. 17. Angolna 
(Anguilla vulgaris) mint különlegesség fordul elő az ártérben és a Duná
ban. 8—20 éve körülbelül, hogy nálunk előfordul; évenként három-négy
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80—90 czentiméter hosszú darabot fognak ki. 18. Menyhal (Lota vulgaris) • 
többnyire a Dunában található; nem tartozik a gyakrabban előforduló 
halak közé.

A fölsoroltakon kívül vannak még egészen kis fajok, melyeket nem 
halásznak és így a halászatban csak mint ragadozó halak számára szol
gáló tápszernek van némi értékük.

A halak legmakacsabb ellenségei, melyek szaporodásukat gátolják 
és mérséklik, eltekintve az embertől, hihetőleg maguk a halak között 
keresendők. A mit az ember részint tudatlanságból, részint fontos okok 
miatt a halak ellen vét, azt később fogjuk fölemlíteni. Most az állatvilág
ból a nálunk előforduló legfontosabb halellenségeket soroljuk föl. Mond
hatnék, hogy a határozottan csak növényt evők kivételével minden maga
sabb szervezétü állat pusztítja a halat, vagy annak ikráit. Az emlős 
állatok közül megemlítendők: a vidra, nyest, görény, róka, vad- és házi
macska, vad- és szelid-sertés, a vízi- és házipatkány s a cziczkány.

A madarak közül: a halászsas (vagy ráró), a csonttörő sólyom, a 
kánya, a füles-bagoly s a nálunk előforduló varjufajok, talán az egy csóka 
kivételével. Az összes gémek, melyeknél 7 fajt különböztetünk meg. A 
gólyák, melyek közül különösen a fekete gólya említendő, a gázlók és 
lilék családja, a szalonkák, az íbiszek, a harisok és vizityúkok. A úszó
madaraknak fajukban és egyedekben gazdag rendje családjaikkal, a kacsák 
és hattyúk, a ludak és búvárok fajai. A sirályok és csüllők rendje. Az 
evezőlábuak rendje a kárókatonák (kormoránok: Graculus carbo) család
jával. Különösen ez utóbbi nagy számban való gyakori megjelenése, 
továbbá roppant falánksága miatt, mint a halászatnak különös ellensége, 
említendő föl. A kárókatona a 60-as évek elején a körülbelül 5000 hold 
kiterjedésű Petres-szigeten (Szemencse) oly nagy számban jelent meg, 
hogy az uradalom kénytelen volt elpusztítására jutalmat kitűzni, példá
nyonként 4 krban; ennek volt is némi eredménye, mert körülbelül négy
ezer, vegyest fiatal és öreg madarat öltek meg, tojásaikat pedig elpusztították. 
A búvármadarak rendje a vöcsök családjával. A csúszó-mászók közül a 
halnak ellenségei: a teknősök rendjéből a tavi teknős (Emys lutaria). 
A kígyók közül a sikló (vizi-sikló: Tropidonotus natrix), mely itt rend
kívül gyakori. A békák közül leginkább a kecske-béka (Rana esculenta) 
és a vöröshasu-béka (Borabinator igneus). A farkos kétéletüek közül a 
szalamander. A bogarak osztályából említésre méltó halellenség a csík
bogár (Dytiscus marginalis) lárvájával együtt. Végül említsük föl, mint 
halellenségeket, még a férgek rendjét és különösen a pióczák családját. A 
pióczák a vizi bogarakkal egyetemben a nyári halászatnak nagy ellensé
gei, mert az elfogott és bárkákban tartott halakat megtámadják és így 
megölik.

Ha az időjárás kedvez a halászatnak, halászati területünk és annak 
szerencsés fekvése folytán az említett ellenségek támadásait föl se vesszük.

A vidrák és vizipatkányok s különösen az utóbbiak ellen csak akkor 
kezdünk védekezni, ha a „varsafejeket“ szétrágják és a halászoknak azzal

36
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hogy halászati eszközeiket elpusztítva, a már megfogott halakat kieresz
tik, kárt okoznak.

Az ártérnek nem eléggé őrzött részein a halászok előszeretettel 
szedik össze a gémek, búvárok, sirályok és csüllők tojásait, föltéve, hogy 
az akadályok nem rendkívül nagyok és a sűrű, gyakran törölt, vagy össze- 
guzsalyodott nád és faszemét a behatolást megengedi s ez által is mérsé
kelik e madarak elszaporodását.

Jobban, mint az állatvilágból kikerült összes halellenségek, befo
lyásolják a kedvezőtlen időjárások és a vízállások a halászatot, sőt ezt 
tetemesen károsítják is.

Első sorban is fölemlítendő, hogy itt kemény tél szokott járni, igen nagy 
havazásokkal, melyek egész tavak halállományát képesek megsemmisíteni.

E jelenség télen kis vízállás mellett áll be és leginkább a gátak 
mellett lévő vizeket éri, habár a nyílt ártérben fekvő tavakat se szokta 
megkímélni.

Nézzük csak e jelenség beálltát és lefolyását közelebbről.
A halastó be van fagyva s jön egy nagy havazás; a hó súlya lefelé 

nyomja a jeget, viz szivárog a hó közé, mi által az tömör jegeshóvá válik. 
Az idő folyton hideg, egyszerre azonban a fák körül vízbe hullott fatör
zseknél, vagy egyszerűen a parton a jeget feketedni látjuk, vékonyabb lesz 
s a legközelebbi reggelen 1—2, sőt több nagy négyszögü, vagy szabály
talan nyílást találunk, melyen kisebb, levegő után kapkodó halakat látunk, 
sőt döglött, vagy elgyengült vizipókok és bogarak is mutatkoznak.

Itt tehát az ideje, hogy az előkészületeket a kényszerhalászatra nagy 
sebbel-lobbal megtegyük.

A halászok merítőhálókkal vannak ellátva.
A  kis halakat nemsokára a „nagyobbak“ követik és ezeket a nagyok, 

melyek néha sűrű tömegekben, fej-fej mellett találhatók a léknél. Külö
nösen éjjel jönnek oda a halak, tehát egész éjjel őrködni kell.

A mint a léknél halak mutatkoznak, a halászok előveszik merítő
hálóikat és kimerik őket. A jégre emelt halakat kézi-szánkón viszik a 
halász-állomásra.

Ez alatt az úgynevezett „kisháló“-val lehetőleg teljes erővel folyik 
tovább a halászat a jég alatt, mely néha bő eredmény nyel jár. Egy húzásra 
gyakran 40—50 mázsa döglött hal kerül fölszinre, mivel a beteg halak
nak az a különös szokásuk van, hogy nagyobb társaságba tömörülnek 
nssze. A viz alatti halászat ilyenkor nagyon nehéz, mert a jég a legtöbb 
esetben különféle anyagokból áll.

Fölülete gyakran hó, közvetlen utána tömör hójég, utána jön a laza 
hópép és csak ez alatt van a voltaképeni jégtakaró; esetleg a tó jégfödele 
a, rajta lévő hó súlya miatt vízzel van borítva, úgy, hogy a jég alatti halá
szathoz szükséges lékeket alig lehet vágni.

Leghamarabb pusztulnak el a süllők és a keszegek s ezek után a 
pontyok, harcsák és csukák; a kárászok és nyálkáshalak a legellentállóbb 
fajoknak mutatkoznak.
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A beteg hal színe világos viaszsárga. Ha lehet a beteg halat gyor
san a Dunába szállítani, úgy csakhamar teljesen helyre áll. Ezt meg
figyelni többször volt már alkalmunk. De azért a halak betegségére nem 
lehet mindig rájönni; míg ezt esetleg észrevesszük, a halak már elpusz
tultak. Mesterségesen vágott lékhez a beteg hal soha se úszik. Egészen 
világos az, hogy a kihalászással karöltve járó nehézségek mellett az 
eldöglött és elcsigázott halaknak csak kis töredékét kapjuk. Néha a 
pusztulás a halak között megszűnik, még mielőtt az egész halállomány 
tönkre menne.

A külső ártéri halak rögtön meg vannak mentve, a mint a Duna és 
a Dráva áradása idejekorán beáll és a viz a veszélyeztetett tavakba befolyik.

A jég eltakarodása után az oly tavak, melyekben a halak eldöglöt- 
tek, kiállhatatlan bűzt terjesztenek. Azonban az ilyen katasztrófák után 
nagyon kevés döglött halat találhatunk. Lenn feküsznek azok a viz fene
kén, föloszlásuk annyira előrehaladt, hogy már nem úszhatnak a viz föl- 
szinén és'senki se gyanítja, hogy hány millió, előbb élő lény fekszik 
holtan a viz fenekén.

Gyakran a hal vész csak tavaszkor, a jégolvadáskor áll be és ilyen
kor a jégtől megszabadult viz fölszinén, vagy a partokon tömegesen lát
hatni a legkülönbözőbb fajú döglött halakat.

Az utolsó nagy halvész Baranyában 1892-ben volt, mikor a bellyei 
és kopácsi tavakat érte ez a balsors.

A halászok a halvészt általában oda magyarázzák, hogy a jég elzárja 
a levegőt, a vízben lévő levegő pedig ez által megromlik, mi a halak 
pusztulását vonja maga után.

Véleményünket senkire se akarjuk ráerőszakolni, de azt hiszszük, 
hogy a víznek teljes, egészen a meder aljáig való kihűlése teszi a hala
kat betegekké — és ettől is pusztulnak el, alkalmasint akkor, ha a viz 
legalsóbb rétegeinek hőmérséke négy foknál is alább száll; mert ha csak 
a levegőt zárná el a jég, úgy a halvész vékony rétegű jégnél is beállana, 
mert az ép úgy elzárja a levegőt, mint a hójégréteg, a min pedig gya
kori lékvágással nagyon könnyen lehetne segíteni.

A halvész többnyire a hóeséssel párhuzamosan figyelhető meg, vagy 
tavaszszal, ha a jég elolvad.

Föltéve, hogy a halak pusztulását a jég alatti kevés, vagy elromlott 
levegő okozza, hová magyarázzuk az olyan állatok pusztulását, mint a 
vizi bogarak, pókok és békák, melyek szervezetüknél fogva a vizbeli 
levegőre utalva nincsenek ?

Meggyőződtünk, hogy az az ok, mely a halat megöli, a békát is 
megfosztja életétől.

Egy másik jelenség, mely gyakran szintén sok halat tesz tönkre, 
némely tóban forró nyáron, kis vízállásnál mutatkozik, rendesen augusztus 
hóban.

A halak levegő után kapkodva a fölszinre jönnek ; ez a tünemény 
1—2 napig tart és rövid idő múlva több, vagy kevesebb, hátán úszó s a
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viz fölszinét elborító halat lehet látni, melyeket aztán a szél a part felé 
hajt, hol egyrészüket az ottlakók hurczolják el, másrészük a legelésző 
sertések és madaraknak szolgál eledelül, a többi pedig elromlik.

A víznek leapadása nyáron a halászatot szintén gyakran és érzéke
nyen károsítja. Nyáron a halak ösztönszerüleg követik a viz folyását; ha 
lassan apad, a lapos tóból a mélyebbre húzódnak és ha még mindig apad 
a viz, úgy a halak nagy része az ártérből a folyókba menekül.

Ilyen jelenségek bekövetkezte előtt hajdan a természetes levezető
árkokat elzárták és megindult a halászat, mely alkalommal töméntelen

Halász-ház a tavon.

sok halat, többnyire pontyot és harcsát — ezek között 2—3 bécsi mázsa 
súlyuakat is — fogtak.

Elzárás alkalmával néha oly sűrű volt a halak tolongása, hogy eve
zőkkel ütöttek közéjük, sőt néha fejszékkel is, mivel megfogni őket nem 
lehetett. Vissza akarták őket szorítani a nagy tóba, a mi 3—4 nap alatt 
többnyire sikerült is. A csatornákat aztán elzárva tartották mindaddig, 
míg a viz apadt; egy kiválogatott, halászokból álló társaság őrködött ott, 
mely bő fogásokhoz jutott, még ha a halak tömeges tódulása meg is szűnt.

Az elzárás melletti halászatot többnyire éjjel űzték, mert a halak, 
habár kisebb csapatokban, még mindig megkísérelték, hogy a nyílt folyóba 
jussanak.
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Á társaságnak ellenben kötelessége volt a zsilipet naponként kétszer 
megvizsgálni, hogy vájjon nem vájták-e alá a halak, mi búvárkészülékkel 
történt. Ilyesmire csakis magyar halászok alkalmasak, kik különben is 
az ártéri halászok nagyobb részét képezik.

Vén, jól megtermett ivó-pontyokat igen nehéz volt elzárni és ha a 
vizállás hosszabb ideig ingadozott, úgy ezek minden elővigyázat daczára 
is találtak alkalmat a megszökésre. Rohamosabban emelkedő vízállásnál 
a zsilipeket fölemelték és ez volt az a pillanat, melyben sok hal a Dunába 
szökött.

Mondtuk, hogy. a halak a viz apadásával az ártérből ösztönszerüleg 
a folyóba törekszenek. Ez az ösztön a vén halaknál jobban van kifejlődve, 
mint a fiataloknál és nagyon erős, rögtöni apadásnál maradnak csak idő-

Halász-tanya a mohácsi szigeten.

sebb halak is az ártér tavaiban vissza. Egyedül az ivó-hal nem megy ki 
szívesen az ártér tavaiból, vagy talán nem találja meg az útat a gyakran 
több km. távolságban fekvő csatornához.

Addig, míg az egymástól már különálló tavakban s a nádasban viz 
van, a halakra nézve nincs veszély; ha a viz még jobban elpárolog, vagy 
beszárad s ha a tó nagyon lapos, úgy a viz a nyári hónapokban valóban 
forró lesz. A vizi-növények és moszathalmazok, melyek mindinkább sűrű 
tömeggé húzódnak össze, rothadni kezdenek; gázok fejlődnek, melyek 
a vizet úgy megrontják, hogy a halállománynak nagyobb része elpusztul, 
vagy a pióczának, csíkbogárnak és más halellenségeknek esik áldozatul.

Hében-korban a Dunának, vagy Drávának az utolsó pillanatban 
beálló áradása millióit menti meg az ilyen pusztuló halaknak. Ha a tavak
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kiszáradása által veszélyeztetett halak kihozatala a mély ártérből nem 
volna oly bajos, úgy ez által az elgátolt viz halállományán segíteni lehetne, 
mi bizonynyal megtörténnék, ha ez a halászatra valami nagy előnynyel 
járna. így többször kísérelték már meg, hogy a Petresz halait a Csorná
ban tenyészszék.

Az uradalmi halászat hanyatlásának főoka — az anyagi jövedelemre 
való tekintettel — az említett körülgátolásban rejlik. E védgátak nemcsak 
nagy és igen kedvező halászterületet tettek tönkre, hanem általuk a még 
elgátolatlan árterek halászati viszonyai is kedvezőtlenekké váltak.

A forrásvidék, honnan vizáraink jönnek, változatlan maradt, de a 
hegyes vidék erdeinek mind nagyobb mérvet öltő kiirtásával az árvizek 
terjedelme és bősége nagyban emelkedett. A csapadékot szolgáltató vidék

Készül a halász-ebéd.

medenczéje az uradalom és más birtokok gátjai folytán jelentékenyen 
kisebbedett és ennek következtében az említett hegyek minden nagyobb 
csapadéka mint árvíz mutatkozik.

Az áradások mindegyike törmeléket hoz magával a hegységből, mely 
itt lerakódik; a talaj emelkedik, a tavak laposak lesznek és föltöltik 
medrüket. A hol 25 évvel ezelőtt még sűrű náddal benőtt 2—3 m. mély 
tavak voltak, ott ma erdő van. Kis-Bajárban egy 1230 holdas erdő kelet
kezett. A kopácsi tó, a kopácsi ártér halgyüjtő medenczéje, helyenként 
1—2 métert veszített mélységéből s bárhova tekint az ember, mindenütt 
a talajemelkedés nyomait láthatja.

A hol csak lehet, ott az elgátolt helyeket szántóföldekül használják 
és ez által a legelők az el nem gátolt ártér magasabb fekvésű helyein
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vannak összeszorítva (természetesen, ha a vízállás megengedi), de a nádas
helyeken való legeltetés következtében a nád nagyon hamar eltűnik, a 
rónaság kopár lesz és áradáskor egyhangúságánál fogva a halaknak 
kevésbé kellemes tartózkodási helyet nyújt. A síkság nádasának elpusz
tulásával az erdő keletkezésének alapföltétele is meg van s az erdő fej
lődni kezd, ha tavaszkor nagy árvizek vannak s ha ezek a fűz- és nyárfa
magok kirepülése előtt leapadnak és sűrű iszapföltöltést hagynak hátra. 
Ha az ilyen helyet nem legeltetik le, úgy őszszel az erdőnek már egy 
30—40 cm. magasságú nyoma van és ha a következő évben magasabb 
és hosszabb ideig tartó áradás nincs, úgy az erdőnek megmaradása biz
tosítva van, ellenkező esetben azonban az erdő tönkre megy.

Ha a fiatal erdő sűrűségét és arányosságát elő akarjuk mozdítani, 
úgy csatornákat kell ásni és ezek által a vizet az elzárt medenczékből és 
tavakból levezetni, mert ellenkező esetben az emelkedő viz az erdőnek 
gyenge nyomait elpusztítja. Ez a mesterséges vizlevezetés azonban nem 
szolgál a halászatnak előnyére, mert hirtelen nagyobb területeket foszt 
meg vizétől.

További, a halászatra nézve káros kulturmunkák a hajózás és a 
gyorsabb vízlefolyás czéljából készült folyamszabályozások, továbbá keresz- 
tülvágások, a partoknak kővel való megerősítése, a folyamba beleesett 
törzsek kihúzása stb.

A folyamban fekvő nagy fatörzseknek könnyebb eltávolítása czéljá
ból dynamittal való szétrepesztése a legnagyobb mértékben káros a halá
szatra.

A hajóút törvényileg rendelt tisztántartása s a dobogók és törőhelyek, 
melyek a fák vizbedölését megakadályozzák, azért károsak a halászatra, 
mert általuk, valamint a vízben lévő fatörzsek eltávolítása által a halak 
téli nyugvóhelyét elrontják, eltekintve attól, hogy mennyi hal pusztul el, 
vagy sebesül meg a robbantásoknál. Káros végül a halaknak az élénk 
gőzhajóköziekedéssel járó nyugtalanítása.

A halászat ama hely szerént, a hol űzik: folyam i és ártéri halá
szatra  oszlik.

Az elsőnél főképen a következő eszközök használatosak: kerítő-háló, 
nagy és kicsi, húzóháló, varsa, tapogató, ollóháló, vizahorog és merítőháló.

Érdekes a toknak a vizahoroggal való halászása és mivel ez csak 
kevesek előtt ismeretes, fölemlítjük néhány szóval.

A viza-horog a folyam fenekére rakott horgokból áll, melyek egy 
meglehetősen erős fonálhoz 70—80 cm. hosszú zsinórokkal vannak meg
erősítve. A készüléket kövek tartják lenn a fenéken. Az erős horoghegyen 
nincs csalétek, hanem az egy darab nyárfakéreggel, mely mintegy 10 cm. 
hosszú zsinórral a horoghoz van erősítve, a folyamban úszik. A viz elle
nében úszó vizák és tokok, táplálékot keresve, hegyes orrukkal a folyam 
medrét föltúrják, mely alkalommal természetesen farkukat fölemelik és 
élénken ide-oda mozgatják; ilyenkor a horog bőrükbe és a fark húsába 
fúródik s ők ezen, hacsak kiszabadulni nem tudnak, függve maradnak.
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A nagyobb vizákat és tokokat nálunk a Dunában a most említett 
módon fogják. Á viza-kötelek fekvése úszókkal van megjelölve.

A halászatot az ártér tavaiban és csatornáiban kerítő- és merítő
hálóval és varsával űzik; ezenkívül használatos még az elöntött ártérben 
a vesszőből készült útvesztő, egy szilárdul megerősített állandó fogókészü
lék, melybe a halak bemehetnek ugyan, de onnan ki nem jöhetnek. E 
készülék „fejei“, a hogy őket nevezik, erős nádból készült szárnyoldalak
kal vannak összekötve és az egész a nádasban van elhelyezve. Alkalma
zásuk árvizet igényel, de ennek nem szabad az oldalszárnyaknál és fejek
nél magasabbnak lenni. Az elfogott halakat hálókkal merítik ki az útvesz
tők fejeiből.

Az útvesztő után felemlítendő még a fekete háló; ez egy nagy csokru 
háló, melyet alkalmas helyen feszítenek ki. Ezzel azonban csak nagyobb 
halakat lehet fogni.

Magas vízállásnál a hálón kívül a harcsafogásnál még kampós hor
got is használnak, melyre csalétkül döglött halat, vagy békát tesznek.

Ha leapad a magas viz, a sekélyebb tócsák halászatánál a tapogatót 
alkalmazzák, melyben többnyire csak apró halakat, m int: csukákat, kárá
szokat, nyálkás-halakat stb. fognak. Ilyen alkalommal a halász a vízbe 
gázol, a fölülről nyitott kast a vízbe állítja, az így betakart halakat a 
fölső nyíláson át kiszedi és azokat szájuk- és kopoltyújuknál fogva, föl
fűzve odább viszi.

A mostani halászati törvény életbelépése előtt az ikrás halakat egy 
körülbelül két öl hosszú rúdra akasztott tapogatóval fogták és ezt oly nagy
ban űzték, hogy gyakran egyetlen ember egy éjjel egy mázsánál is több 
ilyen halat fogott. Jelenleg a tapogatót hasonló czélra csak az orvhalászok 
használják, kik ezzel a tócsákban halásznak, melynél asszonyok és félig- 
meddig fölserdült gyermekek is segédkeznek.

Az ilyen orvhalászokat vajmi nehéz elfogni, mert a nagy, szabad 
téreken az uradalmi őröket csakhamar észreveszik és könnyen elillannak.

A kétágú villát Baranyában nem használják, mert ezzel nagyon sok 
halat megsértenek; ma ez már csak az orvhalászok eszköze. Ezt úgy 
használták, hogy késő őszszel, vagy télen a vízben fekvő fatörzsek körül 
vaktában szúrkáltak.

A hatvanas évek elején, illetőleg még az előtt, az uradalmi halászat 
legnagyobb részét házilag kezelték s ehez eredetileg külön halászati hiva
talok voltak berendezve; később az erdészeti hivatalok- és kerületekhez 
lettek beosztva, melyeknek személyzete a kezelést és fölügyeletet elvégezni 
tartozott.

Lassan-lassan a házikezelésre kedvezőtlen fekvésű halászatot bérbe 
adták és pedig leginkább a nagy dunai halászatot. Az ártéri halgazdag 
holtereket megtartotta az uradalom.

A 60-as években a baranyavári erdőhivatal halászatát a Mohácstól 
körülbelül Kis-Kőszegig (Batina) terjedő térséget adták bérbe. Ezt 1871-ben a 
bellyei erdőhivatal halászata követte, vagyis az uradalmi halászterület
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körülbelül Kis-Kőszegtől Drávafokig és onnan Eszékig. Az első évben, 
mely bő halászati eredménynyel kecsegtetett, egy apatini halász-társaság 
ezért 70.000 irtot fizetett.

Ez időtől kezdve az egész halászat 1887-ig folyton bérbe volt adva. 
1888-ik évi január hó elsején az uradalom az úgynevezett kopácsi halá
szatot, a töltésben fekvő Kiris, Csorna, Laskó és Tapolcza kisdunai holt
erekkel ismét házi kezelésbe vette. E házi kezelés még ma is föntáll.

A halászatot egy uradalmi főerdész vezeti, kinek 9 kezelő és föl
ügyelő s 5 erdőőr áll rendelkezésére.

Ha a halak megoltalmazása nagyobb személyzetet igényel, úgy ezt 
napos és hónapos őrökből és a közeli erdővédőkből állítják elő. Ez idő
szak a peték lerakásakor, vagy a magas vízállás leapadásával az orvhalá
szok távoltartására áll be, ha t. i. az állandó személyzet nem elegendő.

Nyári halászatnál idő és vízállás szerént 100—150, téli halászatnál 
70—80 halászt alkalmaznak. A halászatot megegyezés szerént pénzbeli 
megváltásra űzik, mely az úgynevezett kishalászoknál többnyire a halak 
eladási árának felét teszi; a huzóhálóval való halászatnál megegyezés 
szerént V3, V4, esetleg még kevesebb.

Az összes eszközöket, m int: háló, kötél, csónak, kisebb bárkák stb. 
maguk a halászok állítják ; az uradalom csak a nagy kasokat adja. A nyári 
halászatnál az útvesztők fölállításának helyét, magát a halászterületet, az 
ártéri halászat kezdetét és a tavak fölosztását a halásztársaságok közt a 
halászintéző végzi.

Az elárusító-helyeket és napokat vízállás és időszak szerént állapít
ják meg és adják a vevők tudtára s mivel az eladásnál az összes halá
szok érdekelve vannak, ők maguk gondoskodnak a halászati és eladási 
napok közhírré tételéről. Miután a vevők az árút már megtekintették, az 
eladás a haltéren rendesen árlejtés utján történik.

A halakat többnyire három osztályba osztják; nagy halak, közép 
halak, kis és fehér halak; néha az egyes halfajokat is külön választják, 
mint süllők, harcsák stb. s minden faj külön árverés alá kerül.

A halakat vagy kiskereskedők veszik meg, kik kocsival, vagy ladik
kal jönnek az eladási helyre, ott kisebb-nagyobb részletet vásárolnak s 
azt a környéken házalva eladják; vagy a legközelebbi városok vásáraira 
viszik a halat. Ha a főhalászat őszkor kezdődik, nagyobb kereskedők is 
jönnek az árverésre, kik néhány száz mázsát vesznek, mert őszkor a halak 
tovább eltarthatok és elevenen szállíthatók. Az ilyen halakat többnyire nagy 
haltartályokban elevenen szállítják Budapestre, Újvidékre és Yukovárra.

Vannak évek, mikor töméntelen sok a fehér-hal, melyet csak úgy 
értékesíthetnek, ha a halszárítóknak adják el. E halak mennyisége és 
minősége állapítja meg az árt, mely métermázsánként 2—4 frt közt inga
dozik, ámbár volt olyan idő is, mikor mmázsája csupán 50 kr.—1 írtjával 
kelt el.

Vevőink Budapestre és Gácsországba is szállítanak halakat e czélra 
külön berendezett rekeszekben jég közé csomagolva.
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Halkivitel tőlünk csak őszkor, télen, vagy tavaszszal volna lehetsé
ges, mikor a halak élve tartályokban, vagy holtan jég közé csomagolva 
szállíthatók.

Ha a Duna, vagy Dráva vize annyira megárad, hogy az ártér vize 
a nádasokba hatol, akkor a hálóvali halászatnak vége van. Ez állapot 
heteken, sőt hónapokon át tarthat.

Ha őszkor a nagy halászat már megkezdődött és ezt a beálló viz- 
áradás egyszerre megszakítja, megesik, hogy a fölriasztott halak a tavak
tó l a Dunába szöknek, mert a halászati törvény értelmében nem szabad 
elzárásokat eszközölni.

A töltések között fekvő vizek haleredménye nagyon keveset jöve
delmez, — kiviteli üzleteknél ez épen nem jöhet számításba; csak akkor 
fordul elő e vizekben is sok kárász, nyálkáshal, csuka és ponty, ha a 
töltés közelében lévő, mélyen fekvő legelő-parczellák, mint Sárokerdő, 
Bátsziget és Ludas, a fölnyomuló vízzel megtelnek s ha a vizet onnan 
1—2 évig nem lehet kiereszteni; e halak azonban nehezen foghatók és 
a sűrű nádasok kiszáradásával ott többnyire tönkre is mennek.

A töltéssel körülvett holtvizek (holt Duna-ág) tudomásunk szerént 
halakban szegények, mert a halak ott télen a nagy hidegtől, nyáron a 
viz nagy átmelegedése következtében elpusztulnak és mivel e régi víz
folyások egészen el vannak partozva, a benne élő halak élelem-hiány miatt 
nem igen szaporodnak, soványak és rosszízűek.

Ha a tavaszi áradás beáll és a viz kezd az ártérből kiömleni, úgy 
a viz a mély hulló-árkon keresztül a kopácsi tóba ömlik, melynek sima 
vizfölülete körülbelül 200 kát. holdat tesz ki; innen és a Hulló laposparti 
helyeiről az ártér hamar megtelik vízzel.

Habár a Nagy-Dunából is vezetnek az ártérbe természetes árkok, 
az ártérnek mégis a Hulló a legtermészetesebb vizere. A vízzel egyidejű
leg halak is jönnek a folyókból, melyek a tavakban levőkkel együtt men
nek az ártérbe, ott szaporodnak, fölnőnek.

Az ikrákból milliónyi hal fejlődik, melyek kedvező időjárás mellett 
hamar megnőnek. A fiatal halak többnyire a sekélyebb helyeken, vagy 
a vízinövényekben gazdag mélyebb tavak fölszinén tartózkodnak. A nagyobb 
halak nyáron nappal a tavak mélyében, vagy a nádasokban vannak és 
csak éjjel látnak táplálék után. Ha békében vannak a halak s a helyet 
egyébként kedvelik, úgy megmaradnak az ártérben; ha azonban a fölállí
tott fogókészülékek és a lárma nyugtalanítják őket, úgy kerülik a tájat 
és a Dunába szöknek, mit leginkább nagyobb ikráshalakról állítanak. 
Igazolja ezt ama tapasztalat, hogy az egészen nagy pontyok csak is a 
petelerakás idejében voltak láthatók és foghatók, — ennek elvégzése után 
pedig olyan nesztelenül tűntek el, mint a hogyan jöttek. Nagy ponty csak 
is a voltaképeni halászterületen látható.

Ugyanaz a természeti ösztön, mely a madarakat megszokott fész
keikhez visszatéríti, tapasztalható a halaknál is. Ha apad a viz, úgy a 
nagyobb halak — mint a pontyok és süllők — azonnal a Dunába mennek.
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A kisebb pontyok szívesen maradnak az ártérben, annyira szívesen, 
hogy közülük nagy árvíz után milliók mennek tönkre.

A csukák, kárászok, nyálkáshalak, valamint sok faja a fehérhalnak 
is szívesen maradnak az ártérben s ezek szolgáltatják az őszi és tavaszi 
halászat javarészét.

Késő őszszel és tavaszszal óriási mennyiségű apró ponty tartózkodik 
a Hullóban. Hogy ezek mit keresnek ott, vagy hogy miért választják e 
helyet, azt nem tudjuk. Néha oly sűrűn vannak egymás mellett, hogy 
az evező érezhetőleg megakad bennük.

Nem hiszszük, hogy sokat mondunk, ha azt állítjuk, hogy a Duna

Hal-szárítás a bellyei uradalomban.

egész területén, Pozsonytól Zimonyig nincs halterület, mely a Duna hal
állományára nézve oly fontos volna, mint a kopácsi ártér.

Nemcsak nagysága, hanem halászati területének minősége által is 
a baranyai halászat mérvadó tényező a hazai Dunán és annak mellékén.

A ki száraz időszakban az egész ártéren legeltet, nagyon hamar 
tönkre teheti az egész nádterületet s a halászat a nyári hónapokban a 
legnagyobb veszteséggel folyhat. A kár nem abban rejlik, hogy több halat 
halásznak ki s ez a többlet csak a haltulajdonos pillanatnyi javára esik, 
hanem abban, hogy a halak és pedig a legértékesebb halak elriadnak, 
sőt lassanként állandóan elidegenednek és ezek petéiket ott rakják 1c, 
hol a hely a fiatalok növekedésére talán kevésbé alkalmas.



574 KÖZGAZDASÁG.

Mint halászatunkra kedvezőtlen változások fölemlítendők: 1. Az ártér 
és a főtavak általános ellapályosodása az árvizek következtében. 2. A 
szrebraniczai dunai átvágás, mely jelentékeny és jó halászatot tett tönkre. 
3. A Drávának Eszéknél a bellyei ártérbe történt beömlésének elzárása 
gát által.

A halászatot előmozdító változások: 1. A több mint 25.000 holdnyi 
nagy kopácsi ártéri halászterületnek elzárása, melyben magas vízállás 
mellett sem halat fogni, sem abba halásznak bemenni nem szabad. 2. A 
kopácsi töltésnek létháti átszakadása, mely 1876-ban kezdődött és akkor 
14 öl mély volt. Ma ez egy több hold területű mély tó, melyben a halak, 
különösen pontyok és süllők a nagy árvíz leapadása után szívesen meg
húzódnak.

Az összes említett kedvező és kedvezőtlen tényezők végeredménye 
az összehasonlított időszakok számarányában mutatkozik, mely szerént volt 

az 1888—1893-ik évi halászati eredmény 2.761.133 klgr. 
az 1864—1869-ik évi * „ 2,007.692 klgr.

É szerént az előbb említett időszak 763.441 klgr. eredménytöbbletet 
mutat, mi átlagos számítás szerént 125.573 klgr. többlet évenként.

A halászat jövedelmét emeli a halárak fokozódó emelkedése és egy 
bizonyos rezervált üzletmenet, mely abban áll, hogy oly időben, mikor a 
halárak alacsonyak, a halászatot egészen beszüntetik.

A bellyei uradalom ártéri halászainak nagy része nem társulatbeli 
halász s többnyire magyar parasztgazdák, kitartók, vastermészetüek, kik 
varsákkal, útvesztőkkel és nagyhálókkal halásznak; csak kevesen lépnek 
társaságba s űzik az apróbb tavakban a húzóhálóvali halászatot. Ha tele 
az ártér vízzel és van benne hal, akkor e gazdák halászok; télen gazda
sági munkát végeznek, vagy halászati eszközöket készítenek és javítanak.

Ha megindul a halászat, a halász este állítja föl varsáit, melyből a 
fogott halakat reggel kiszedi és a vásárhelyre viszi. Nappal a varsákat 
többnyire fákra, oszlopokra, vagy nádra terítik, mert a meleg ártéri víz
ben a hálóks nagyon hamar elrothadnának. Halászati időben a halász ele
dele kizárólag hal, kenyér és vöröshagyma. A halakból vagy halpaprikást 
(halászlé), vagy nyársonsültet készítenek. Erre az ártér vizét iszszák, mely 
gyakran 3—4 hónapig, sőt néha tovább is az árteret öntözi. Ez életmód 
mellett ez emberek frissek, erősek, izmos alakok mindannyian.

A vetőhalászok, a főtavak és a Duna halászai többnyire társulati,, 
vagyis hivatásszerű halászok és nagyrészt német anyanyelvűek. A halá
szat különböző módjai szerént nagyobb társaságokban dolgoznak s halászati 
foglalkozásuk a hálókra és csónakokra nagyobb tőkét igényel. A halászat 
ideje alatt az ártérben laknak. Kéthetenként egyszer haza szoktak menni 
kenyérért és fehérneműért. Nyáron, mikor lehetetlen a tóban halászni, 
kisebb halászati eszközökkel is dolgoznak, csakhogy a magyarok ebben 
őket nagyon túlszárnyalják.

Baranyában is nagy különbség van halász és halász közt. Az ártéri 
halászat megköveteli a halak szokásainak pontos ismeretét és az ismere-
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teknek a halászatnál való kiaknázását. A sokaczok csak ártéri halászok 
^s csupán némely halászati eszközök kezelésénél használhatók.

Egykor Dályok, Izsép, Márok, Darázs, Kis-Kőszeg és Monostorszeg 
községekből nagyszámú sokacz halász került ki, de minden időben kényel
mes emberek voltak.

E r d é s z e t .

Á múlt században a Duna fölső részétől egy összefüggő óriási tölgy
es közben gesztenyefa:erdőség húzódott le Baranyáig s megyénkben is 
hatalmas területet foglaltak el a bükk- és tölgy-erdők. Még a negyvenes 
években is oly gazdag volt Baranya ilyen erdőkben, hogy Haas állítása 
szerént a termelt makk százezer drb sertés meghízlalására elegendő volt 
s e kívül több ezer mérő gubacs volt eladható. Fényes ez idő körül erdő
területünket, mely szép növésű cser-, tölgy-, bükk-, gyertyán-, szil-, éger-, 
nyár-, jegenye- és iharfákból állott, 266.865 holdra teszi; még 1865-ben 
is a soproni iparkamara jelentése szerént 186.846 hold erdőnk volt.

A 70-es évek elején lábrakapott vandalizmus s minden reális számí
tás nélkül való gazdálkodás erdőinket óriási mérvben megcsökkentette. 
E pusztítás mérve megítélhető az alábbi adatokból, melyek megyénk erdő
területét kát. holdakban tüntetik elő;

1869 1881 1891 1893-ik évben
erdő: 177.360 148.764 151.856 149.927

Az erdőtörvény üdvös intézkedéseinek megyénkben különben szigorú 
végrehajtása mellett is évtizedek sorára van szükség, míg a 70-es évek 
pusztításai helyrehozhatók lesznek.

Az összes erdőterületből a földművelésügyi minisztérium 1893-ik évi 
jelentése szerént véderdő: 326 k. hold, véderdő Pécsett nincsen, föltétien 
erdőtalajon álló erdő 100.427 hold, nem föltétien erdőtalajon álló erdő 
49.174 hold. A pécsi erdők kizárólag föltétien erdőtalajon álló erdők.

A baranyai erdők leginkább tölgy-, bükk- és gyertyánfa-erdők, keverve 
más lomberdőhöz tartozó fanemekkel s kevés fenyő-erdő. Tiszta tölgy
erdőnk ma már tulajdonképen alig van, leginkább más fanemekkel keverve 
fordul elő.

Tölgyerdőnk volt az 1893-iki fölvétel szerént 39.245 hold, bükk- és 
más lomberdő 119.627 hold, fenyőerdő 1055 hold.

Olyan nagyobb erdőállományunk, melyekből kivitelre alkalmas mű- 
és szerszámfa volna nyerhető, ma már nincsen; erdőink többnyire csak 
tűzifát adnak.

Erdőterületünkből 103.678 k. holdnyi korlátolt forgalmú, illetve az 
1879-ik évi XXXI. t.-cz. 17. §-a alá tartozó erdő; a birtokosok megosz
lása szerént 4272 hold törvényhatósági — 84 hold kivételével Pécs város 
tulajdona — 10.962 hold közalapítványi, 44.136 hold hitbizományi, 16.317
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hold közbirtokossági erdő s 27.991 hold az egyházi testületek és szemé
lyek birtokában van. Állami és részvénytársulati erdő megyénkben nincsen.

A véderdő-területből 114 hold jóváhagyott használati tervvel ellátott 
véderdő, 212 hold pedig tilalom alá van helyezve.

Az erdősítések körül megyénkben egyes nagybirtokosok is kiváló 
tevékenységet fejtenek ki. 1893-ban az előirt erdősítéseken fölül nagy- 
birtokosaink által 661 k. holdnyi terület lett erdősítve. Egy birtokos ez 
évben 20-ezer drb ingyen-csemetét kapott az államtól, melylyel 7 k. holdat 
ültetett be 60°/o-os ültetési sikerrel. A jelzett évben erdősítendő volt 
megyénkben 2850 h. terület; ebből erdősítve lett 2088 hold, erdősítetlen 
maradt 652 hold.

A vágási fordákat, üzemterveket erdőbirtokosaink rendesen betartják; 
nagyobb uradalmaink erdőkezelése pedig épen mintaszerű. Ez s az erdő
sítések körül tapasztalt tevékenység mutatják, hogy biztos léptekkel hala
dunk erdőterületünk fokozatos növekedése s erdőgazdaságunk értékének 
gyorsabb emelkedése felé.

Erdőrendészeti kihágás mind kevesebb fordul elő. 1893-ik évben 8 
kihágási eset volt 2 tiltott legeltetés miatt, 3 erdősítés, 1 üzemterv beter
jesztésének elmulasztása s 2 üzemtervtől való eltérés miatt.

Nagyobb erdőégés 1893-ban fordult elő utoljára, mikor a pécsi püspök
ség erdejéből 24 k. hold égett le; ennek nagyrésze azonban Tolnamegyére 
esett.

Erdészettel Baranyában 336 egyén foglalkozik; ezek közt van 87 
tiszt, 243 férfi-szolga és 6 napszámos.

Az erdőgazdasági munkabérek megyénkben kielégítők. Fizetnek: 
nagy fa ledöntéséért vastagság szerént 40 krt—1 frtot, göcsökért darabon
ként 30—60 krt, vasúti talpfáért drbként 34—50 krt, 4 m3 hasábfáért 
1 frt 40—1 frt 60 krt, 4 m 3 botfáért 60—80 krt. Kocsifuvar a távolság 
szerént 2—5 frt a tuskó és 3—7 frt 4 m3 fa szállításáért.

A nagyobb erdőterületeinket a birtokosok közt való megoszlás szerént 
a „Nagyobb uradalmak“ czímű fejezetben kimutattuk; e helyütt még 
csupán Pécs szab. kir. város erdejét fogjuk a Pécsett 1894-ben megjelent 
„Emléklapok“ adatai alapján ismertetni.

Pécs városnak a művelés alatti legnagyobb területét az erdő képezi, 
mely mintegy 4188 k. hold terjedelmű; ebből erdő 4187 k. hold 85 □  öl, 
a többi területet 2 vadászház, gesztenyés (4 hold), honvéd lövőhely 
(16'25), 2 legelő tisztás tér, vágások, utak és kőbányák foglalják el.

Az erdőbirtokkal összekötött vadászati jog árverés utján bérbe ada
tik. Úrbéri szolgalmakkal a városi erdő nincs terhelve; a városi és bánya
telepi lakosoknak azonban meg van engedve, téli időben hetenként két
szer, nyáron hetenként egyszer fejsze és fűrész használata nélkül vékonyabb 
galy- és hulladékfát gyűjteni.

.Uralkodó fanemek: a kocsántalan, a molyhos, a csertölgy, bükk és 
gyertyán; alárendeltebb: a barkócza, ihar- és juharfa, szil-, kőris-, hársfa, 
nyárfa, vadkörte, rekettye; ritkább az almafa és fű z ; még ritkább a
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fojtós berkenye, nyír és dió. Mesterségesen ültették régibb idő óta a sze
líd gesztenyét és erdei fenyőt, újabban a fekete fenyőt, ákáczot, mandolát 
ős diófát.

A cserjék közül igen elterjedt a húsos som, galagonya, kökény, 
hólyagfa, vessző-fagyai, mogyoró, csíkos kecskerágó, fajzanót, bangita; 
kevésbé a fekete gyűrű-jávor és boróka; kisérletkép ültették újabban a 
sárga szömörezét.

Igen mély talaj mellett a fák közép-magassága általán a 25 m.-en 
fölül nem emelkedik s igen vaskosak.

A városi erdőben találhatók 80 s több éves tiszta tölgyek szabályos 
sorokba állítva, mi a mellett bizonyít, hogy a múlt század végén itt kiterjedt 
mérvben alkalmazták a mesterséges fölújítást. A későbbi időben alkal
mazott fölújitási eljárás már nem mondható oly tökéletesnek. Az anyafák 
kellő időben való eltávolítását elmulasztották s azokat benőve hagyták a 
fiatal fák közt. A gyertyánfa mind nagyobb tért foglalt el. Negyven 
évvel ezelőtt tértek át a sarjerdő-üzemre. Az utolsó 3 évtizedben a seké
lyebb talajon lévő közeli erdőket sarjerdőkként, a mélyebb talajú távolabbi 
erdőket fokozatos vágások alkalmazása mellett mint szálerdőket kezelték 
s a hiányos zárlatot részint ültetés, részint vetés által pótolták.

A városi erdő rendszeres fölvétele s fordák szerénti szabályos beosz
tása az 1879. évben készült munkálatok alapján történt. Aterdőlések 
alkalmaztatnak a 20—40 éves állaboknál 10 év ó ta ; fősúlyt fektetnek 
a tölgy-, cser- és bükkfa föntartására s a gyertyán- és puha fanemek 
eltávolítására. Az áterdőléseket készpénzért napszámban végzik s ezekben 
nagyobbára hasáb-tűzifa és szőllőkarók készülnek.

A szálfát tövön egyenként, vagy kisebb csoportban adják el. A Duna- 
gőzhajózási társulatnak szerződésileg van biztosítva 3000 drb szálfa dara
bonként 2 frt 60 kr. ár mellett. A város tűzifa szükségletét meghaladó 
fölösleget a vágásban tartott árverés, vagy árszabály szerént adják e l ; 
hasonlóképen részletezve kerül eladásra a kész szőllőkaró is, ezre 24—30 
forintért.

Egyéb melléküzlet a városi erdőben nincs; de nincs a többi bara
nyai erdőkben sem, egy pár szénégetóst még hozzászámítva.
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párunknak az egyes időszakokban való állapotát s fejlődési 
fokozatait történelmi múltúnk gazdag eseményei hű kép
ben tárják elénk, melyek még ott is, hol kizárólag az 
iparra vonatkozó konkrét adatok nem állanak rendelkezé
sünkre, a valót leginkább megközelítő oly következtetésekre 

jogosítanak föl, mint kevés más törvényhatóságot.
A legrégibb adatokat föltüntető amaz időben, mikor a Duna és Dráva 

szögét, akkor Pannonia-Valériát, a rómaiak bírták, a rómaiak fejlett ipara, 
mint arról a nagy számban található régiségek tanúskodnak, a római biro
dalomnak mai megyénk területét képező részében sem állott alacsonyabb 
fokon, mint a birodalom szivében s a rómaiak pompa- és építő-vágyát 
kielégítő ipar itt is virágzott, különösen a régi Sopianae, az egész Pan- 
nonia-Valéria fővárosában, a mai megyei székhelyen: Pécsett s ama váro
sokban, mint Altinum, Quadriburgum, melyek a nagy forgalmú római út 
mentén feküdtek.

A népvándorlás Pannonia iparát rohamosan megsemmisítette. Csaba 
és Aladár, A ttila  fiai eltávozván Pannóniából, ez azért nem lett ugyan 
kietlenné, mert az itt maradt hírnök az itt lakott népekkel összeházasod
ván, a szomszéd népekkel barátságban éltek s velük jeles kereskedést 
folytattak. E kereskedésnek azonban, noha a kereskedelmet az ipar hozza 
létre s csak az ipar fejlődésével haladhat előre: nem lehettek tárgyai ipar
termékek, hanem mezőgazdasági és talán állati-termékek, mert az ipar
űzéshez értő régi pannoniai lakosokat a belszükséglet kielégítése is eléggé 
foglalkoztatta. Az e kori ipar a mai értelemben vett háziiparnak felelhe
tett meg s adás-vevés tárgyát alig képezhette. Az avaroknak a Balaton, 
Duna és Dráva közti ringj ében még az elődeik által űzött csekély ipar 
is megsemmisült s az ipar nyomaira újra akkor találunk, mikor N agy  
K ároly  az avarokat kiűzvén tartományukba, Nyugat-Európából új és 
műveltebb telepítvényeseket hozott.

A magyarok kevés kézművet, sőt a műiparra még hajlamot is gyengét 
hoztak magukkal új hazájukba; öltözeteiket azonban részint a nyájaikból



KÖZGAZDASÁG. 579

élelmükre leölt, részint a vadászatokon elejtett állatok bőréből, melyek
nek kikészítésével s a testhez illesztésével foglalkozó tímárokat, szűcsöket, 
vargákat stb. kétségen kívül Ázsiából hozták, saját iparosaik készítették s 
az előkelők mentéjét nemcsak nyesttel, czobolylyal, hanem aranynyal és 
ezüsttel is díszítették.

Pécs s ezzel együtt a mai Baranyamegye területe a honfoglalás har
madik évében, 889-ben került a magyarok birtokába s így megyénkben 
a X-ik szazad elején a ruházati ipar különféle ágai, különösen a tímár- 
és varga-ipar, mely a későbbi századokban s jelenleg is kiváló iparágat 
képez, ügyes mesterek által lehetett képviselve, mert a földolgozásra alkal
mas s a magyarok Ízlésének megfelelő bőrt szolgáltató állatok az akkori 
nagy erdőségekben itt bőven voltak találhatók s a magyarok bőrkikészí- 
tési eljárásához szükséges eszközök se hiányoztak.

A vezérek idejében, ha e korból adataink nincsenek is, bizonyára 
csak tökéletesbedtek s nagyobb terjedelmet nyertek ez iparágak megyénk 
területén, a melyekhez az itt már nagyban űzött szőllőművelés követ
keztében a kádár-ipar méltán sorakozott. Lassanként mindamaz iparágak 
életre keltek, melyeket a megyénkben akkor föltalálható nyers-anyag 
foglalkoztatni képes volt.

Szent-Istvannak a pécsváradi szent Benedek-rendi apátság 1015-ben 
kelt alapító-levelében a föld- és szőllőműveseken kívül előszámláltatnak 
m ég: 10 kovács, 6 bodnár, 12 esztergályos, 9 sütő, 9 szakács, 3 fazekas, 
6 viaszgyertyaöntő, 5 aranyműves, 8 szekérgyártó, 4 molnár, 12 méhész 
és 50 halász. Hogy e kézművesek az időbeli általános ipari fejlettségnek 
megfelelő kiváló szakértelemmel űzték iparukat s már a kereskedelem 
számára is termeltek, kitűnik az idézett oklevélből, mely szerént szent- 
István  a pécsváradi apátságnak 29 misemondó ruhát, 14 alsó öltönyt, 
60 kappát, 27 oltár- és 4 székterítőt, 50 albát, 10 oltárszőnyeget, 11 kely- 
het, 4 edényt, 3 ezüst szekrényt stb. ajándékozott; de kitünhetik abból is, 
hogy szent-István  bizonyára a legjelesebb iparosokat adta az apátságnak.

Iparunk fejlődése a megkezdett úton, ha a német háborúval elfog
lalt Endre alatt némi föntakadást szenvedett is, fokozatosan s a növekedő 
igények által megkövetelt formában és terjedelemben haladt előre. I. Bélá
nak az ipar és kereskedésre jótékonyan kihaló intézkedései megyénkben 
is megtermették egészséges gyümölcseiket. A monostorok által, minő volt 
a pécsi és pécsváradi, sokat nyert az ipar. Ez egyházi intézetek fönhatósága 
alatt a mesteremberek nagyobb, sokan közülök teljes szabadságot élvez
tek. E monostorokból a mesterségeket tökéletesítő ismeretek is szivárogtak 
ki a nép közé, melyek az iparosok számbeli gyarapodását, a kézműves
ség föllendülését idézték elő. Legnagyobb hatást gyakorolt azonban az 
iparra ama kiskereskedés, melyet a városokban a már mindenütt fölta
lálható vásárokon űztek, hol a mezei nép termesztvényeit árúba bocsátá 
s helyettük gazdasági műveket, ruhaneműket és az akkori ipar által szol
gáltatni képes czikkeket szerzett. Ilyen vásárok már I. Béla utáni időben 
a pécsváradi apátsághoz tartozó helységekben és Pécsett is hetenként
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kétszer tartattak. I. László s Kálmán alatt a szerzetesek már fölhagytak a 
kézművességgel s a monostorok jobbágyai űzték, megadván ezzel is 
mintegy a lehetőséget az igazi iparos elem létesülésére és megerősödésére. 
Hatalmas lökéssel vitték előre megyénk iparát is a kézművességi isme
retterjesztésre alkalmas keresztes háborúk, még inkább Horvátország meg
hódítása. A XII. század végén (1190.) a malom-ipar már erősen ki lehetett 
fejlődve megyénkben, mert egyedül említik az iparok közt, melynek 
termékeiből a templomi szabályok szerént a pécsi püspökségnek tizedet 
kellett adni. A következő század évei a városokban az ipari gyarapodás 
évei valának s iparos elemünk vagyonosodása kézművesbeli ügyességük 
természetes következménye volt a tatárpusztításig. Az iparban való hala
dás meleg ágyaiul Fessler által föltüntetett városok közt Pécsnek első 
rangú helyet kellett elfoglalni, mert az iparnak a biztos menedékhelyet a 
védfalakkal erősített városok adták meg. Itt honolt a munka, fejlődhetett 
a kültámadások elleni megvédés biztos tudatában szilárd alapon az ipar. 
Pécs a védfallal körül vett városok legerősebbjeinek egyike volt, melynek 
védbástyái romjai ma is állanak.

Az így kifejlődött iparunkat az 1241-ik évi mongol invázió sem ölte meg 
csírájában. A IV. Béla által behívott német, frank és olasz kézművesek 
egyrésze városainkban is kényelmes lakhelyet s a miénknél nagyobb 
fokra fejlődött s tökéletesebb eszközökkel dolgozó iparuk gyakorolhatása 
czéljából alkalmas műhelyek berendezésére szükséges bő föltételeket 
megtalálta. A szorgalmas idegenek ipari tevékenységének kézi ügyességük
nek megfelelő mérvben való állandó nyilvánítását elősegítették a nemesek 
közt mindinkább lábra kapott fényűzés, a kereskedés által már emelkedő 
városok, melyek közé Pécsnek is tartoznia kellett, s különösen a czéhek, 
melyek ez időben kezdtek létesülni általában az egész országban, így 
a mi megyei városainkban is, hol különösen a németek az ő iparos egye
sületi szervezetüket bizonyára jókor meghonosították.

A vegyes házbeli királyoknak az ipar termékeit is közvetítő keres
kedés emelését czélzó s a városok jogait kiterjesztő intézkedései következ
tében megyénk iparos-elemeinek vagyonosságát is kedvező színben tün
teti föl az, hogy az Irugh-patakon álló malom, melynek fele Demeter 
szűcsé volt, másik fele Dominik bíróé, már 48 márkára becsültetett, a mi 
az időben tekintélyes összeg volt. A megyénkben már ekkor élénk kereske
dés azonban az ipari termékeknek csak a belföldi fogyasztók közt való 
közvetítésére szorítkozhatott, mert hiszen a mesterek száma az egész 
országban sokkal csekélyebb volt, semhogy keresettebb kézműveket s 
jelentős mennyiségben külföldre szállíthatott volna a magyar kalmár- 
ság. A közeli vidék szükségletét nemcsak bőven födözni voltak képe
sek, hanem az országban messzebb vidéken is kiterjedt piaczot szereztek 
maguknak s a XIV. században a belvillongások ellenére, melyek az ipar 
virágzásának nem kedveztek, már virágzó textil-iparunkról tanúskodnak 
az okmányok. Ulászló (1495.) ugyanis Pécsre jővén, Zsigmond királyi 
kincstartó számadásai szerént a királyi kocsik részére szükséges 11 vég pécsi
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posztóért 77 frtot fizettetett; öt vég gyolcs és kések vételére Izdenczy Bene
dek  udvarmesternek adatott 8 frt. Pécs kitűnő posztójával s a fonó- és 
szövő-ipar termékeivel már ezt megelőzőleg is messze földre terjedő keres
kedést űzött.

Az építő-ipar azonban még a XY-ik század végén sem emelkedett 
megyénkben oly fokra, mint az ország egyéb részeiben. Díszes épületek
ben, különösen Pécsett, hol Szakm áry G yörgy  püspök több szép épüle
tet — közte a Tettyén romokban ma is látható várszerű kastélyt — 
emeltetett, nem volt hiány; de ez épületeket nem a mi iparosaink, hanem 
idegenek építették. így az említett pécsi püspöknek 1500 körül Lőcsére 
kellett szorulni ácsmesterért, ki, mivel műszereket magával nem hozott, 
a megharagudott püspöktől visszaküldetett.

A török uralom alatt iparunk pangott s legfölebb a hazai lakósok 
mindennapi szükségleti tárgyainak előállítására terjedt csak ki. A keleti 
kényelemhez szokott törökök bizonyára nem használták a mi iparunk 
termékeit, mely nem volt annyira kifejlődve sem, hogy a pénz birtokában 
lévő törökök Ízlésének megfelelő árúkat termélhetett volna. A folytonos 
háborúk, melyeknek megyénk oly gyakran volt szintere a mohácsi gyász
naptól 150 éven át, majd a törökök sarczolásai, majd Zrinyi hadainak 
pusztításai, még az ez időbeli csekélyke ipar folytatását is többször meg
zavarták s kényszerítették ez által iparosainkat iparuk tömeges fölha
gyására.

A 18-ik század vége felé, mikor megyénk is fölszabadult a törökök 
uralma alatti nyűgtől, a tespedést lázas tevékenység váltotta föl. A keres
kedelem, mely az addig többnyire keletről közvetített czikkek főfogyasz
tóit a törökök kiűzése után elveszítette, az iparra támaszkodott. A keres
kedelemnek alig lehetett más forgalomba hozható czikke megyénkben, 
mint a bor s a mezőgazdasági termények; ezek is alig számbavehető 
mennyiségben. A posztó-ipar hanyatlóban volt, megsemmisítették a török 
uralom alatt a selyem és keleti czikkek; ez utóbbiak nem találtak a föl
szabadulás után fogyasztóra; az állatlétszám minimumra apadt, fölemész
tette a háborúk emberanyaga. Csoda-e, ha az ipar másfélszázados tétlen
ség helyrehozására törekedve, megyénkben kettőztetett tevékenységgel 
igyekezett a kereskedelem által fölállított követelménynek eleget tenni s 
az egykor virágzott iparágak az éltető levegőben újra életre keltek, új 
iparvállalatok egész sorozata létesült.

Az 1780-ik év körül az ipar terén kifejlett s pozitív eredményeket 
fölmutatni tudott mozgalom s lázas tevékenység mindenesetre döntő befo
lyással volt az 1780-iki oklevélnek 18-ik pontjára, mely oklevél Pécs 
városát a szab. kir. városok sorába iktatván, egy az ipar nemtőjét is föl
tüntető czímer használatára jogosítja föl.

A Duna, Dráva, Karasicza és más patakok már számtalan malmot 
hajtottak, melyek ugyana búzából 5-féle lisztet készítettek. Az őrlemé
nyek nagyrésze Eszéken, Bácskában és Somogybán került piaczra. Tímá
raink országos hírneve öregbedett s számuk egyre szaporodott. A vizi-
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erőre berendezett papiros-malom után Pécsett csakhamar létesült az első 
megyebeli könyvnyomó-intézet, mely 1783-ban már könyvet nyomtatott. 
Ügyes építő-iparosaink képzettsége mi kívánni valót se hagyott többé fönt 
és sűrű egymásutánban építették föl a díszes épületeket, melyeket az erősen 
lábrakapott építési vágy emeltetett velük. A régi Pécsnek képét — Írja Papa- 
nek  egykorú művében — a régi írók tetszetősnek mondják; mai képét 
megtekintve: nem vonom kétségbe, hogy várak, zárdák és egyes polgárok 
házai csínnal vannak építve, de a régi időben sem a műépítészet nem 
volt annyira kifejlődve, mint jelenleg virágzik, sem az emberek figyelme 
nem irányult oly fényes épületek emelésére, mint most. Ma Pécs ragyogó, 
népes város.

A különösen Pécsett már ekkor nagy előhaladást tett egyházi zene 
fejlesztette a hangszerkészítők iparát, melynek termékei közt az orgona 
és fuvola kiváló szerepet játszottak. A könnyen alkalmazható vizierő a 
különböző kallók nagy számát hozta létre; erősbödött termelési képes
ségük a Pécsett s más városainkban is nagy számmal található arany
műves, rézműves, esztergályos, kocsigyártó, szíjgyártó, nyerges, szűcs, 
fazekas, bádogos iparosainknak, kiknek műipari érzékük is fokozatos hala
dást tüntet föl, jótékonyan hatván arra a József idejétől az egész ország
ban lábrakapott s megyénkben is elterjedt fényűzés minden téren.

Hogy ez időben az ipar virágzott s az országban elért magas fokon 
állhatott megyénkben, azt, ha nem támaszkodunk is H etényi véleményére^ 
ki Pécsett a magyar Manchesterré, vagy Liverpoollá fejlődés minden föl
tételeit föltalálta; bízvást következtethetjük abból is, hogy a XVIII-ik 
század vége felé is még a szlávok túlnyomó részben a földműveléssel és 
fuvarozással foglalkoztak. A magyarok, ha ipart űztek is, ez legfölebb a 
czipész-, csizmadia- és zsinórkészítő-ipar volt s kiváló iparosaink egyedül 
a németek voltak, kikből állottak a többi nemzetiségekkel összehasonlít- 
hatlan nagyobb arányban a czéhek is. Baranyamegye népessége pedig ez 
egész században túlnyomólag német volt, — hiszen még a jelen század 
ötödik évtizedének elején is közel kétszer annyi német volt megyénkben 
található, mint magyar a nem nemesek közt, a magyar nemes pedig úgy 
se volt iparűző, mert e foglalkozást akkor még lealacsonyítónak találta.

Folyó századunk első, még inkább 3-ik tizedétől kezdve Baranyában 
az ipari tevékenység számos iparvállalat megalapításában nyilvánult. Egy
másután létesültek Pécsett czukorgyár, gépgyár vasöntödével részvény
társulati alapon, gőzkeményítőgyár, furnirgyár, papírgyár, mely már kül
földre is szállított, póttrágyagyár, olajgyár, kalapgyár, liqueur- és rosoglio- 
gyár, melyek az illető iparágaknál kifejtett indokokból rövidebb-hosszabb 
ideig való föntállás után mind megszűntek s ma már közülük egy 
sincs. Timsót és vitriolt még a 30-as évek vége felé főztek Pécsett. A 
posztó-ipar volt egyedüli, mely pangásnak indult; a 40-es években már 
csak a szent Ferencz-rendi szerzetesek készítettek posztót megyénkben 
saját használatukra; annál inkább föllendült a pécsi asztalos-, takács- és 
tímár-ipar, melynek képviselői messze túlszárnyalták kézi ügyesség és
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előállítási csín, a tímár-iparnál pédig a tökéletesbedett termelési mód 
folytán ez ipar termékeinek jósága tekintetében nemcsak a megyebeli 
egyéb, hanem messze vidék iparosait is.

Az iparvédegyleti mozgalomban tevékeny részt vett megyénk. Á véd
egyletnek Baranyában két vidéki osztálya vo lt: Pécsett és Siklóson. Az 
iparáruda ügyében pedig, mely által eszközöltetnék, hogy a kereskedők 
hitelbe kaphassanak árút a nélkül, hogy a gyárosok hitelbe adni kény- 
teleníttessenek, magukat érdemesített s az iparvédegyesület illető osztálya 
által kijelölt kereskedők közül arany érdempénzre érdemesíttetett Obadics 
pécsi kereskedő. Általában az ipar emelésére irányult országos mozgal
makban kézműveseink kivették megillető részüket s az általános ipari 
haladással lépést tartva, mindinkább czéltudatosabban igyekeztek az élet
erős ipar folytathatására itt nagy bőségben rendelkezésükre állott fölté
teleket kihasználni.

Iparosainknak számbeli ereje is kedvező szinben tűnt föl ez idő
ben, a mennyiben Pécsett csupán a czéhbeli mesterek száma 790 volt. 
Haas pedig Fényes után a megyebeli iparosok számát 1816-ra teszi, a 
mi messze állhatott a valóságtól, mert Mohácson, Siklóson, Pécsváradon, 
Német-Bólyban s a többi, különösen németajkú mezővárosainkban jelen
tékeny számban volt az ipar képviselve. Mindenesetre többnek kellett lenni.

Az abszolút korszak első felében csak folyvást erősbödött iparunk 
s az 50-es évek közepén nemcsak Pécs ipara emelkedett országos jelen
tőségre, hanem Mohácson, Siklóson és Pécsváradon is említésre méltó 
ipart űztek. 1860-ban Pécsett 37 czéh állott fönt s a kereskedést is bele
értve, 91 féle iparág volt képviselve. A kalapos-ipar az első helyre küzdötte 
föl magát; finom kalapok a Dunán túl csak Pécsett és Sopronban készül
tek. A gyárak közül azonban már nagyon sok megszűnt; a pécsi Zsolnay 
Ignácz agyagárú gyárán, egy gépgyáron s a pécsi és mohácsi nagyobb 
gőzmalmon kívül csak egy pár, évenként 3—4 hónapig működő kisebb 
uradalmi szeszgyárunk volt. Az 1859-ik évi iparpatens szaporította az 
iparosok számát megyénkben is a szakbeli fokozatos képzettség rovására; 
e szaporodás túl a Dunán megyénkben volt a legerősebb s az 1870-ik 
évi népszámlálás adatai szerént megyénkben már 14.137 volt az iparos
népesség; Pécsett az összes népesség 15,19%-a.

Az 1872-ik évi ipartörvénynek az iparszabadságot korlátozó csekély 
intézkedése a kontárok s a czéhrendszer megkedvelt nyűgeit nélkülözni 
nehezen tudó konzervatív iparosok közt nem talált kedvező fogadtatásra. 
A mi közérdekű korlátozása volt az iparűzés gyakorlásának, azok közül 
a gyakorlatban egyet se hajtottak végre s így a törvény egyik főczélja 
illuzoriussá válván, az iparűzés módja tényleg korlátlan volt s szabadipar 
volt megyénkben is. A törvény által inaugurált ipartársulatok csak jó 
későn, a törvény életbelépte 3—4-ik esztendejében kezdtek alakulni s 
mint előre meggyűlölt intézmények, ha iparunkra egyáltalán kihatással 
voltak, az a további fejlődést elő nem segítette. Önálló iparosaink száma 
1870—1876-ik évi időközben 7424-ről 5946-ra apadt; később azonban— a
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80-as években — újra jóval a 70-iki létszám felé emelkedett. A mielőbb 
önállóvá levés volt kitűzött czélja már az iparos-tanoncznak s mikor föl
szabadult, a helyett, hogy a tanoncz korában fölületesen elsajátított ipará
ban tovább képezte volna magát, csekélyke tőkével önálló iparos lett, 
hogy rövid idő múlva tudatára jusson annak, miszerént a boldogulásra 
szükséges szakértelem és anyagi erő nélkül megkezdett ipara megélhetését 
nem képes biztosítani s időnként más foglalkozásra térjen át. így jött 
létre, kivált faluhelyeken az iparos-proletáriátus, mely kapkodva fogott 
majd a mezőgazdaság valamely ágához, majd visszatért az iparhoz s ha 
ismét nem boldogult, szatóeskodott. Az önállóságra való törekvés folytán 
iparosaink száma föltűnően megszaporodott; az iparos-munkások száma 
ezzel szemben annyira megcsökkent, hogy egy önálló iparosra alig jutott 
átlag egy munkás. Hol volnánk ma már, ha az önálló iparosok e szám
beli gyarapodása oly iparágakra esett volna, melyeknél az ipari tevékeny
ség foglalkoztatásának tág tere nyílik 1

Az 1884. XVII. t.-cz. jótékony hatása megyénkben a törvény életbe
lépte 6—7-ik esztendőjében, elég későn, de elég jókor volt arra nézve érez
hető, hogy megfontolt czéliudatossággal megvesse alapját, ha eddig jórészt 
csak a központon — s itt ma már erősen — kifejlődött, de talán már nem sok 
idő múlva a vidék egyes góczpontjaira is kiterjeszkedő gyáriparnak. Jelen
legi ipartörvényünk 10 évi hatása következtében középiparainknál úgy a 
termelés fokozására, mint különösen mind több segédgépek beállítása foly
tán a termelési költség apasztása által minél több polgári haszon elérésére 
irányuló s már pár év óta észlelhető törekvés nemcsak megszakítást nem 
szenved, hanem egyes iparágaknál s első sorban a fa-, fém- és agyag
iparnál a fokozódott igények kielégítése által megkövetelt nagy iparra való 
áttérés határozott jeleivel találkozunk s örömmel emelhetjük ki, hogy 
iparosaink e téren ha lassan is, de biztos s az adott viszonyokkal szá
molni tudó lépésekkel haladnak előre. A m. kir. államvasútak részére tör
tént nagyobb mennyiségű kőszénnek hosszabb időn át való megrendelése 
s így a bányaüzem kitérjeszthetése következtében az ipari czélokra fölhaszná
landó kőszén árának a dunagőzhajózási társaság részéről várható leszállítása, 
vagy legalább a mai kőszénárnak állandó föntartása gyáriparunk, a rendel
kezésre álló olcsó villamos erő s iparosainknak a petroleum-motorok felé 
irányult s a fémiparnál már eredményekben nyilvánuló élénk érdeklődése 
nagyiparunk hatalmas emeltyűi.

A kisipar a gyáripar nyomása alatt alig tarthatja fönt magát; a 
mindennapi fogyasztás czikkeit — értve ezalatt nemcsak az élelmezési 
ipart — előállító kisipar egyik napról a másikra teng. A filloxera-vész, 
mely Baranyamegyét egy jelentékeny jövedelmi forrástól fosztotta meg, még 
nyomasztóbb kihatású lett kisiparunkra. Az egyedüli eszköz, mely kisipa
rosainkat a gyáripar versenyével szemben való megállásra erőssé tenné, 
a szövetkezés, nem képes tért hódítani kisiparosaink közt s minden a szö
vetkezetbe való egyesítésre irányuló törekvés hajótörést szenved a némi 
tőkével rendelkező s függetlenségükre féltékeny iparosok közönyösségén.
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A csak legszükségesebb kézműves szerszámokkal bíró kisiparosokkal pedig 
Baranyában se lehet ipari szövetkezeteket létesíteni, bárha a szívós kitar
tással buzgólkodó hivatott egyénekben itt sincs hiány.

Hogy Baranyában a kisipar nagyon el van terjedve, csalhatlanul 
igazolja az, miszerént a segéd nélkül dolgozó vállalatok száma az utolsó 
népszámlálás adatai szerént 5946-ra rúgott, vagyis az összes önálló iparo
sok 64.25%-a képviseli megyénkben az egy napról más napra való megéléssel 
küzdő kisipart s 35’75% esik csupán a segéd-személyzettel dolgozó válla
latokra, a legalacsonyabb szám az összes dunántúli megyék közt. Ha az 1 
és 2 segéddel dolgozó vállalatokat is a kisiparhoz sorozzuk, a mint hogy 
ezek még túlnyomólag csak megrendelésre dolgozván, valóban a kisipar 
körébe tartoznak, 85.87%-ra emelkedik a kisipar képviselőinek száma.

A tulajdonképeni iparos önálló népesség volt 1870-ben 7424, 1890- 
ben 9010, a szaporodás tehát 1586. Az összes iparos népesség Baranyában 
14.598, Pécsett 5588, összesen 20.186 lélekből állott; az 1870-ik évi 14.137 
iparos-népességhez képest a növekedés így 6049, vagyis közel 30 ’/o-

Semmi se bizonyítja élénkebben Baranyamegye ipari haladását 
Pécscsel együtt tekintve, mint az, hogy míg megyénk az 1870-ik évi nép- 
számlálás adatai szerént az ipar- és kereskedéssel foglalkozott népesség 
arányára nézve a 25-ik helyet foglalta el, addig ma 68'18°/o-kal ama tiz 
megye közé sorakozik, melyekben a tulajdonképeni ipar az egész ország
ban legnagyobb túlnyomósággal bir s Pécs város iparosságának 56‘630/0 
magas arányszámát a városi törvényhatóságok közül csak Budapest, Nagy
várad, Marosvásárhely, Eszék, Selmeczbánya, Bélabánya, Fiume és Kassa 
múlja fölül.

Az összes iparforgalmi népességből esik a bányászatra 10'47°/o, az 
iparra 75'00°/o, a kereskedésre 10’670/o, a hitelre 0‘31°/o és a közlekedésre 
3‘55"/o; az összes népességből pedig bányászatra 0‘87 (Pécsett 3'78°/o), az 
iparra 6 26°, o (Pécsett 16’40°/(,) s így Pécsett az összes népességnek több 
mint Vs-e, vagyis 20'18°/() foglalkozik iparral.

A megyében Pécs után az önálló iparosok számára nézve Mohács 
következik, utána Siklós, Pécsvárad, Német-Bóly, Duna-Szekcső, Mágocs, 
Nádasd. Az ipari fejlődés tekintetében is első helyen áll a mohácsi járás, 
hol a népesség 810%-a foglalkozik iparral; a hegyháti, pécsváradi, pécsi 
és siklósi járásban 6'8°/0, legkevesebb (4 60/0) a szent-lőrinczi és baranya- 
vári járásban a latifundiumokon. Az összes iparforgalmi népesség legalább 
200-at meghalad 14 községben, az önálló kereskedők és iparosok száma 
legalább 100-on fölül van 13 községben, 50-nél több iparos-segéd van 9, 
legalább 50 tanoncz van 6 községben.

Ha iparunk s különösen gyáriparunk nem is fejlődött oly mérvben, 
mint az adott viszonyok után remélhető volt, Baranyamegye azért ma, a 
fölső megyéket leszámítva, az egész Dunán túlnak legnagyobb iparos 
megyéje. A 60-as években keletkezett, de rövid föntállás után megszűnt 
gyárak helyett más nagyobb szabású s szilárdabb alapon álló iparvállala
tok keletkeztek, mások üzemük kiterjesztése folytán szilárdabb alapra
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helyezkedtek s az iparvállalatok termelése és kivitelképessége egyre nagyobb 
arányokat ölt. Ez az egészséges fejlődés. Egy erőltetve alapított vállalat
nak balsikere nagy vidéken s bosszú időre riasztja vissza a vállalkozókat 
s a tőkét az ipar teréről. Kétségen kívül áll, hogy Pécs és megyénk az 
ipar terén egy átmeneti korszakot él. A vállalkozási szellem elmaradhat- 
lan intenzivebb fölébredése, a fekete kőszénben rejlő gazdagságunk s 
egyéb kedvező föltételek iparvállalatok létesítésére talán a közel jövőben 
azzá teszik megyénket és városunkat, a mivé lenni már biztos úton halad
hat előre : igazi iparos megyévé és várossá.

B á n y á s z a t .

Bányászatunk első nyomaira szt. István  idejében találunk, ki a pécs- 
váradi apátságnak alapító-levelében 20 vasásót is ajándékozott. Hogy 
volt-e valóban megyénkben vasbányászat, arra nézve semmi biztos ada-. 
taink nincsenek. A XVII. században Pécsvárad körül megkíséreltek ugyan 
érczbányát nyitani, de mivel az érez kiásása nagy fáradsággal járt, föl
hagytak vele. A jelen század 5űk évtizedében az akkori pécsi vasgyár 
igazgatósága tett újra kísérletet, de eredménytelenül; a föld fölszinén 
találtak ugyan 10—20 fontos vaskövet, s az itt-ott ma is előfordul, de a 
föld gyomrában nem akadtak vaskőre.

A kútfők említést tesznek baranyai sóbányáról is s ily bányák már 
szintén szt. István  idejében lettek volna megyénkben; sőt Haas említi, 
hogy Hosszú-Hetény mellett még a múlt században is találtak s megyénk 
rendei 1777-ben azt határozták volna, hogy föliratban tudósítják őfölsé- 
gét, miszerént a hosszú-hetényi hegyekben sóbánya nyitható.

Jelenleg Baranyában csak kőszénbányák vannak s kőbányászatot és 
agyagbányászatot űznek.

K őszén-bányászat.

Kőszenünk első kiaknázása a 18-ik század közepére esik. Kőszén
bányászatunkat, ha primitiv eszközökkel is, azonban jóval nagyobb terje
delemben űzhették már ekkor, mint a dunagőzhajózási társulat Pécs mel
letti kőszénbányái czímű műben állíttatik, s ha a jelen század első tize
dében egyes szőllőművesek ástak is kőszenet kezdetleges módon, a 
múlt században kőszénbányászatunkban némi bánya-technikai rendszer is 
uralkodhatott; mert Scliwartner 1809-ben megjelent statisztikájában említi, 
hogy Péfcs mellett a kőszenet már több év óta nagy haszonnal ássák.

Kőszénbányászatunk azonban e század elején a termelés mennyisé
gére nézve a minimumra szorítkozott; 1807—1840. évig, tehát 33 év alatt 
mindössze 2,819.000 mázsa kőszenet termeltek, mi 1,305.509 frt jövedel
met hozott. A bányák száma óvről-évre szaporodott, de mert a bánya- 
terület sok tulajdonos közt oszlott meg — csak Pécsett 1840-ben 21 pol-
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gárnak volt kőszénbányája — s a bányák rendszeres űzéséhez szükséges 
befektetési nagyobb tőke hiányzott; az össztermelés alig tett egy évben 
90-ezer mázsát.

Kőszénbányászatunk akkor kezdett föllendülni, mikor az I-ső cs. kir. 
szab. dunagőzhajózási társaság 1852-ben összevásárolta a Pécs-Bányatele- 
pen lévő földeket s András nevű első aknáját 1853-ban föltárta. A bánya- 
terület kiterjesztése a vásárlások által folyvást nagyobbodott; 1869-ben 
azonban még mindig 7 bányatulajdonos volt. 1878-ik évben kibérelte a 
társulat a Viktória szénbánya-társulatnak Julianna nevű bányáját s 1892. 
évben a társulat saját tulajdonát képező és bérelt bányák három raj ónra 
oszlottak: 1. Pécsi kőszénbánya, sajtolt szén- és pirszéngyár. 2. Szabolcsi 
kőszénbánya és pirszéngyár. 3. Vasasi kőszénbánya.

A közelmúltban megvette a társulat a Koch-íéle bányákat is, a Pécs 
város tulajdonát képező bányákat pedig kibérelte, mi által a bányabirtok 
kikerekítése befejeztetett s most Pécs és vidékén az egész kőszénterület 
a társulat tulajdonában, vagy bérletében van. Bérletben van összesen 
4,821,529 m2 telek, melyek Pécs város, a Viktória szénbánya-társulat és 
a pécsi székesegyházi uradalom tulajdonát képezik. A telkek összes terü
lete 20,329.103 m2, a bányaműhöz tartozó földbirtokok az 1893-ik év végével 
pedig 324 hektárt tettek. A szénbányákba az 1893-ik év végével 9,817.014 
frtnyi tőke volt befektetve.

A bányákból a szénnek való elfuvarozása rendes vágányú, gőzmoz- 
donyú vasútakon történik, melyek összesen 67‘55 km. hosszúak. Ezek 
közül a bánya-üszögi szárnyvonal épült 1854-ben, az üszög-mohácsi fővonal 
1857-ben és a szabolcs-üszögi szárnyvonal 1873-ban. Tervbe van véve egy 
szárnyvonal kiépítése, mely a vasasi bányákat Üszöggel fogja összekötni.

A szállításra kerülő szenet a társaság a somogyi és lámpásvölgyi 
3 kisebb tárna kivételével kizárólag oly aknákból nyeri, melyek a modern 
bányászat minden eszközeivel el vannak látva. Legmélyebb akna a Schroll- 
akna, mely 235 méter mély.

A lefejtett szenet többnyire vaslemez-vályúkban szállítják az egyen
ként 5'5 mmázsát magába fogadó csillékbe, melyekből 10—20-at egy 
ló szállít az aknához. Az aknaszállítás szállító-kason géppel történik. 
A jelenleg kőszenet szolgáltató 11 aknánál, melyek közül 5 a pécsi, 
3 a szabolcsi és 3 a vasasi kerületben fekszik, 12, összesen 736 lóerejü 
szállító - gép van működésben. A szállítást a bányában és a fölszi- 
nen részirít emberi erő, részint 51 ló közvetíti; a fölszinen való szál
lításra szolgál ezeken kívül a pécsi és szabolcsi kerületben lévő 3 láncz- 
szállítás, továbbá a vasasi bányák és a szabolcsi pályaudvar közt lévő 
sodronykötél-pálya. A bányavasútakon járó csillék száma az 1893-ik év 
végével 3672 volt.

A szellőztetés az aknabányászatnál kivétel nélkül gépek által törté
nik. A három bánya-kerületben 8 Pelzer és Guibal rendszerű szellőztető 
működik, összesen 370 lóerejü gépekkel, melyek perczenként 11.900 m 3 
légmennyiséget szívhatnak ki.
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Az aknák fenekén összegyülekező viz a vasasi kerület Thomen-akná- 
jának rakodóján 1893 óta szakadatlanul üzemben lévő, villamos áram által 
hajtott triplex-szivattyú és gőzzel hajtott nyomó-szivattyúk által emeltetik 
ki. A fölszinen jelenleg 11, összesen 904 lóerőt, a bányában 6, összesen 
98 lóerőt képviselő vizemelő-gép áll üzemben s a perczenként kiemelhető 
viz mennyisége 12'3 köbméter.

A brikett-gyártásnál 40 lóerejű gőzgép által hajtott 2 sajtó van műkö
désben, melyeknek termelő-képességük óránként 136—140 mmázsa, azaz 
naponként összesen 30 vaggon. Minthogy a széntéglát jelenleg 10 klgr. 
súlyú darabokban gyártják, egy új sajtó fölállítását vették tervbe, mely 
a háztartás számára kisebb és gömbölyű alakú szén téglát fog gyártani.

A pírszén-(koksz)-gyártásra a pécsi kerületben 20, a szabolcsi kerü
letben 40 Francois- és Gobiet-rendszerű kemencze szolgál, melyek egyen
ként naponta 10—14, összesen 600—720 mmázsa kokszot termelnek. A 
pécsi koksz-kemenczékkel két ülepítő-szekrényből álló Hamerski-féle szén- 
mosó-telep van összeköttetésben, mely szekrények mindegyikével óránként 
35 mmázsa szén mosható, mi által a szén hamutartalma 8°/0-ra redu
kálódik.

Az aknából jövő szénnek fütő-érték és fölhasználási czél szerént való 
osztályozása 4 drb Sauer-Mayer, 3 Klönne és 1 Karlik rendszerű gép által 
történik. Óránként a pécsi, szabolcsi és vasasi telepítvények mindegyike 
140—250 mmázsa szenet képes földolgozni.

A szenet 5 különböző szemnagyságú szénfajjá különítik el és pedig: 
0—8 mm. átmérőjű porszén; a nyersszén 48—5#/o-a.

8—15 mm. „ daraszén; a „ 22—24%-a.
15—30 mm. „ diószén; a „ 9—15»/o-a.
30—80 mm. „ koczkaszén ; a „ 8—15%-a.

A 80 mm. átmérőn fölüli szenet „darabszén“-nek nevezik.
A bányaüzemnél szükséges fűrészáruk az András-akna mellett föl

állított s keret- és körfürészszel ellátott telepen készülnek, mely telep 
évenként 2000 köbméter fát képes földolgozni s egy 14 lóerejü lokomobil 
hajtógéppel tartatik üzemben.

Az élelmezési raktár részére szükséges lisztet a társaság saját gőz
malma készíti, mely 4 hengerszékkel, 3 malomjárattal s a szükséges föl- 
huzó-gépekkel és készülékkel van fölszerelve. Napi termelése mintegy 
125 mmázsa árú. A hajtóerőt egy 20 lóerejü gép szolgáltatja.

Minden akna mellett teljesen fölszerelt kovács- és kisebb javító- 
műhely áll; e kívül a pécsi bányakerületben egy teljesen berendezett, 
vas- és fémöntődével összekötött, segédgépekkel és gőzpörölylyel ellátott 
gépműhely van, melyben a gépészeti szakba vágó mindenféle tárgyak 
készülnek.

A vasasi kerület Thomen-aknáján a villamos erőátvitelt egy primär 
és két sekundär dinamó szolgáltatja, melyek egy vizemelő triplex-szivattyut, 
egy szénelkülönítő és fölhúzó-gépet tartanak üzemben s 29 drb izzólámpa 
részére fényt szolgáltatnak. A szabolcsi kerületben egy váltott áramú s
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egy egyenirányu áram szolgáltatja a villamos világításhoz az áramot össze
sen 51 izzólámpa részére.

A szénnek a fölszinen való szállítására szolgálnak: 1. A szabolcsi 
kerületben 2 önműködő lánczszállító, mely lánczok mindegyike óránként 
700 mmázsa szenet képes elszállítani. 2. A pécsi bányakerületben a Schroll- 
és András-akna közt egy 351 m. magas hegygerinczen áthaladó láncz- 
szállítás, melyhez a hajtóerőt egy 20 lóerejü gép szolgáltatja. E három 
lánczszállítás hossza 1442 méter. 3. A vasasi kerület Thomen-aknája és 
a szabolcsi pályaudvar közt 7 völgyön át itt-ott 100 méter magasságban 
haladó, 3250 méter hosszú aczélkötél-pálya, melyen a hajtóerőt egy 20' 
lóerejü gőzgép szolgáltatja. Az óránként elszállítható szénmennyiség 25Q 
mmázsát tesz.

E kívül szén, fa, szénpala elszállítására néhány gőz-sikló s a vasgyár
mező és a pécsbányatelepi vasúti állomás közt egy lóvasút szolgál.

Az összes u. n. bányavasútak hossza tett 1893-ik év végével 101.814 
métert.

A társulatnak saját czéljaira termelő téglagyára van, mely évenként 
átlag 600.000 téglát állít elő. Az építkezéseknél szükséges követ pedig 7, 
a társaság tulajdonát képező kőbányából nyerik.

A pécsi és szabolcsi kerületben egy 14 km. hosszú vízvezeték szol
gáltatja az ivóvizet s naponként 680 m3 viz áll rendelkezésre. A víz 
részint 6 erdei forrásból, részint a Schroll-akna által átfúrt 186 m. mély
ségben lévő forrásból ered, mely utóbbi vizét 5 szivattyú nyomja a víz
tartóba.

A pécsi bányaigazgatóság és az egyes bányakerületek egy 34’31 km. 
hosszú telefonhálózattal vannak összekötve, melyen 12 állomás van.

Pécs-bányatelepen van egy minden segédeszközzel fölszerelt vegyé
szeti intézet, hol úgy a termelt, mint a sajtolt és pirszén, a hamu-, bitumen
tartalomra s a szén tapadó képességére naponta megvizsgáltatik. A szénnel 
a külön e czélra berendezett kazán-telepen próbafűtések is eszközöltetnek.

Az 1893-ik év végén működésben volt összesen 23 szállító-, 17 viz- 
emelő-, 10 szellőztető-, 2 villamos transzmissziót és világítást szolgáltató, 
1 légsűrítő-, 4 fölhúzó- és 16 más egyéb gép, összesen 2528 lóerővel, 
továbbá 98 kazán 4138.« m2 tűzfölülettel, tápláló- és kazán-vizelőmelegítő 
84 szivattyú, 2383.8 köbméter űrrel bíró kazán-viztartók, 42 nyomó- és 
8 szellőztető-szivattyú.

Az üzem- és lakóházak száma volt: 1 templom, 8 iskola, 351 lakó
ház, 4 korcsma, 3 présház, 3 kórház, 1 halottas-kamara, 10 iroda- és 
rendelő-szoba, 26 akna- és kazánház, 7 kovács- és egyéb műhely, 8 dina
mit- és puskapor-raktár, 98 kezelési épület és félszer, 1 szénmosó, 2 szén- 
sajtoló-gyár, 1 laboratórium, 7 szénelkülönítő, 60 koksz-, 2 mész-, 3 tégla-r 
3 sütőkemencze.

A dunagőzhajózási társulat a bányamegnyitás évében (1853) 22.628, 
az 1894. évben 5,500.179 métermázsa kőszenet termelt. A bányaüzem fönt- 
állása óta a termelés — egy pár évet leszámítva, melyek közül az 1867.
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évi csökkenés annak tulajdonítandó, hogy a társulat saját hajói számára 
Osztrauból és Steierdorfból nagyobb mennyiségű kőszenet szerezvén be, 
pécsi bányái művelését szűkebb határok közé szorította — folytonosan 
emelkedett s 1894. év végével 12,290.188 q szén állott a lefejtésre készem 
A termelés nagyobb lendületet azonban csak 1879. év vegével vett, midőn 
a társulatnak sikerült a budapesti gyárakat, melyek addig kőszénszük
ségletüket túlnyomólag a salgótarjáni és az Esztergom melletti kőszénnel 
födözték, olcsó áraival fogyasztóiul megnyerni. Az 1880. évben ennek 
következtében a termelés már ötödfél millió métermázsára rúgott. Még 
nagyobb lendületet vesz a társulat bányáiban a kőszéntermelés a jövőben 
az által, hogy a m. kir. államvasútak részére 10 évi időtartamon át 12,300.000 
métermázsa mozdonyszén átvétele biztosíttatott szerződésileg.

A társulat évi kőszén-termelése te tt: 1853-ik évben 22 628 q, 1860- 
ban 1,161.008 q, 1870-ben 2,509.106 5 q, 1880-ban 4,555.670 q, 1890-ben 
4,557.29 q, 1894-ben 5,500.179 q.

Az 1894. évben termelt szénből elszállítottak Mohácsra 2,805.833 q, 
más hajóállomásokra 5.510 q, közvetlen elárusításra vasúton 1.906,743 q, 
pécsi vevők számára 51.031.5 q, pirszén előállítására fordítottak 147.797'b q, 
széntégla előállítására 278.038b q, tulajdon gépekhez és irodákban 244.154.5 
q, mész és tégla előállítására 7620 q, hivatalnokok és munkásoknak illet
ményként 48.016 q, a bányatárs-láda malmainak szénjutalék 17.717 q.

A társulati bányák tiszta jövedelme 1894-ben 585.404 frt 58 kr. volt.
A szénelkülönítő gépek 3,962.035‘s q nyers-szenet dolgoztak föl, tehát 

az összes termelésnek 81'47%-át, mi egy újabb szénelkülönítő-telep léte
sítése által vált lehetővé, mert a megelőző évben az össztermelésnek csak 
68’6°/o-a került elkülönítési és rostálási eljárás alá.

A brikett gyártását a társulat 1867-ben kezdte meg. A pirszenet 6—7°/o 
őrölt szurokkal keverve az e czélra szolgáló edényekben gőzzel 105 C°-ra 
melegítik s ily állapotban a körben járó mintákba kerül. A brikett-gyártás 
tett 1867-ben 37.440's q, 1893-ban 341.890 q-át.

A jobb minőségű pirszén értékesítése czéljából 1860-ban épült az 
első koksz-kemencze. A stíriai vasipar kokszszükséglete és a pécs-barcs- 
kanizsai vasút kiépítése ez üzemágat gyorsan fejlesztette. 100 klg. szénből 
75—82 klg. kokszot nyernek. A kokszgyártás tett 1861-ben 6000 q, az 
1894. évben 102.503 q. A koksz kemenczékben ammóniák és kátrány 
melléktermény nyerésre, valamint világító-gáz előállítására most folynak 
a kísérletek.

A társulat bányáiban termelt szénnek körülbelül fele kerül eladásra, 
a másik fele a bányaüzemnél, széntégla és pirszén előállítására s a tár
sulati hajózás czéljaira fordíttatik.

A szén fogyasztói a m. kir. állami és viczinális vasutak, több gőz- 
hajózási vállalat s a budapesti ipartelepek. A bánya-termékek fogyasztási 
területe pedig a Duna mentében fölfelé az osztrák határig, lefelé a Duna 
torkolatáig eső vidék, Bosznia, Szerbia, Bulgária, Románia, kelet felé az 
Alföld, nyugat felé Stiria, Karinthia, Krajna, egész az Adria tengerig.
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A társulat által termelt szén három fajra oszlik: 1. Legjobb fütő- 
szén, mely I. osztályú mozdonyszénnek neveztetik és osztályozott koczka-, 
dió- és daraszén egyenletes keverékéből áll. E szénfajnak átlag 6‘5—7’5- 
szörös tényleges vizelgőzölési képessége van. 2. II. osztályú fütő-, vagy 
mozdonyszén, mely osztályozott, keményebb és szemcsés alkatú porszén
ből áll. E szénfaj igen keresett és átlag 5'5—6’5-szörös tényleges vizel- 
gőzölést mutat föl. 3. Legjobb tapadó kovácsszén kovács-tüzelésre.

A fütőértéket tekintve, 100 klgr. keményfa, egyenértékű 42’1 klgr. 
I. osztályú, vagy 45-6 II. osztályú szénnel. A pécs-kerületbeli szénnek 
elméleti átlagos fűtőért éke Fleck H. dr. elemzése szerént 7181 caloria.

A vegyi tulajdonságot tekintve a pécsi szén hamutartalom tekinteté
ben a középtiszta kőszénhez tartozik; a hamutartolom 6—25% közt vál
takozik. A pécsi szén víztartalma igen csekély s 0'5—3.o% közt ingado
zik; a kéntartalom nagyon változó s többnyire alig haladja meg az 1%-t, 
közép koksz tartalma 84'50% s megközelíti a jeles angol cardiíf-szenet, 
közép bitumen tartalma 15.50%. A pécsi szén faj súlya 1’3—1'6 között 
ingadozik s bársonyfekete színe és zsíros fénye van.

Egy métermázsa kőszén a befektetett tőke kamatjaival együtt került 
1890. évben 15 krba, melyből 7 kr. munkabérekre, 1 kr. fára, 2 kr. szállí
tásra, 2 kr. kezelésre és 3 kr. a tőke kamatjaira esik.

A kazán- és szobafütésre szolgáló szén ára a bányánál métermá
zsánként 50—70 kr. közt váltakozik.

M unkás-viszonyok. Mikor a társulat a bányáit megnyitotta, jobbára 
idegen munkásokra volt utalva, kik részben Magyarország fölső részéből, 
részint Cseh- és Morvaországból jöttek. Ma a munkások V4 része bel
földi s utánuk legnagyobb számmal vannak képviselve a csehek és mor
vák (11%), vendek (7%), szlávok és ausztriai németek (3—3%), e kívül 
vannak külföldi németek, olaszok, szerbek, lengyelek és horvátok.

1867-ben, tehát a bánya-megnyitás után a 14-ik évben a munkások 
száma 923 vo lt; az 1880. évben, mikor a budapesti piaczot a pécsi kőszén 
meghódította, a munkások száma 2538-ról 2753-ra emelkedett. Jelenleg 
van 2863 főnyi munkás alkalmazva. A belföldi munkások nagyrésze német 
anyanyelvű. A magyar nyelvi oktatás azonban két évvel ezelőtt a társu
lati iskolában elrendeltetvén, a bányamunkásoknál nem sok idő múlva a 
magyar nyelv fog túlsúlyra emelkedni.

A legtöbb munkás családot alapít; a nőtlen munkások a családo
soknál laknak és ezektől kapják rendszerént az élelmezést.

A bánya-munkások legnagyobb része 8 óráig, kisebb része, mert az 
üzem-viszonyok másképen nem engedik, 12 óráig dolgozik pihenővel; a 
fölszini munkások a pihenő óra leszámításával 11—12 óráig dolgoznak. A  
munkák legnagyobb részben szakmánybán adatnak ki. A szerződött bányá
szok átlagos napi bére 1 frt 38 kr. volt 1894. évben s egy-egy bánya
munkás évi átlagos jövedelme 350 frt 16 krt tett. Fejenként 8 órai 
munkaidőben átlag 6.3 q szenet aknáztak ki s egy munkás egy évben 
átlag 1717‘i q szenet termelt.

38
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A 351 társulati lakóház 1200 lakásból áll, melyek a munkásoknak 
mérsékelt áron bérbe adatnak, kötelezve az ott lakásra azonban nincsenek. 
Mindegyik lakás konyhakertiéi és gazdasági épületekkel van ellátva; 
Pécs-bányatelepen pedig egy nagy legelő van a munkásoknak ingyen
legeltetésre átengedve. E kívül a bányaüzemhez tartozó és kezelési czé- 
lokra nem szükséges földbirtok a munkásoknak bérbe van adva s ama 
munkások, kik mezőgazdasággal is foglalkoznak, a mezei munkák telje- 
síthetése czéljából időnként a bányamunkáktól fölmentetnek. A távolabbi 
falvakban lakó munkások részére, kik csak vasár- és pihenő-napokon 
mehetnek haza, Szabolcson és Vasason hálótermek állanak rendelkezésre.

A bánya-társláda 1855-ben létesült, melynek vagyona az 1894-ik év 
végén 391.163 frt 97 kr., tagjainak száma pedig évi átlag szerént 2829 
fizető tag. A társládából az 1894-ik évben segélyben részesült 193 rokkant, 
150 özvegy és 132 árva, végkielégítésül 74 kilépett tag átlag 23 frt 19 krt 
kapott, 3 özvegy pedig átlag 213 frt 33 krt. A társláda számlájára gyógy
kezelt betegek száma az utolsó 10 év átlaga szerént 9021 egyént tett ki 
évenként; gyógyszerekre 10 évi átlagban egy-egy betegségi esetre 41 frt 
15 krt adtak ki. Baleset előfordult 1893-ban 6, fele halálos, az 1894*ik 
évben 33, melyek közül 6 végződött halállal.

A pécs-bányatelepi kórház 40 ágyra, két szükségleti kórház 4—4 
ágyra van berendezve. Az egészségügyi szolgálatot 1 főorvos, 3 bánya
orvos, 1 kórházi sebészsegéd, 1 betegápoló, két szükségleti ápoló és 4 
szülésznő teljesíti. A Kocbféle bányáknak külön társládájuk van 312 fizető 
taggal és 26.334 frt 82 krnyi vagyonnal.

A társládák mellett betegsegélyző-pénztár is áll fönt, melynek tagjai 
csekély befizetés mellett a társláda valamennyi előnyeiben részesülnek, 
a nyugdíjigényt kivéve.

Az élelmezési raktárban nemcsak élelmi czikkek, hanem háztartási 
és egyéb szükségleti czikkek is kaphatók. Az eladás iparszerü nyereség 
nélkül történik. A bevásárlási árhoz kezelési költségre hozzá számítanak 
néhány százalékot s az év végével mutatkozó fölösleget a fogyasztók közt 
szétosztják. Az 1894-ik évben a raktár forgalma 197.778 frt 7 krnyi értéket 
képviselt; a tiszta nyereség 5117 frt 25 krra rúgott, mely összegből 3%-os 
jutalékot osztottak szét.

Az 1865-ben alapított népkönyvtárban 1894. év végével 2524 kötet 
volt. Ez évben 87 olvasó 1298 kötetet vett igénybe.

Az iskolát egy tanítóval 1856-ban alapította a társulat, jelenleg a hitokta
tón kívül 8 tanító és tanítónő és 2 kézimunka-tanítónő van alkalmazva. A nö
vendékek száma volt 1894-ben 1810 rendes és 292 vasárnapi és ünnepi tanuló.

A dunagőzbajózási társulat bányáin kívül a pécsi püspökségnek 
Szászváron vannak még Baranyában bányái, melyek 1894. évben 495.800 
q fekete kőszenet termeltek, továbbá a hidasdi bányatársulatnak Hidasdon 
van egy bányája, melyből 1893-ban 100 q barnaszenet ástak.

Az 1893-ik év végén a zárt kutatmányok száma volt Baranyában 
17, a bányamérték-illeték 2044 frt 65 kr., bánya-adó 30.071 frt 46 kr., zárt
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kutatmányi illeték 68 frt; ugyanez évben az ásványszénre megyénkben 
adományozott terület meghaladta a 23 millió m2-t.

Baranyamegyében, melynek kőszéngazdagságát M atlekovics „A 
kőszéntelepek Magyarországon és Ausztriában“ czímű czikkében 600 millió 
mázsára becsülte, még folyvást nyítanak kőszénbányákat. Jánosi Engel A. 
és fiai pécsi czég a komlói új szénbányára 1893. évben kapta meg a bánya
jogot; a múlt évben pedig Baranya-Baksán és vidékén mutatkozó kőszén
telepek értékesítése czéljából egy érdekeltség 50 drb 500 frtos részvény 
kibocsátásával vállalatot létesített; a furatási munkálatok már foganatba 
is vétettek.

A komlói köszénbánya.

Ma Pécs azon 14 törvényhatóság közt, melyekben a bányászattal 
foglalkozók a 10 ’/0-ot az egész országban meghaladják, a 9-ik helyen áll.

Szénbányáink jelenlegi s folyton tartó fejlődése szükségessé tette, 
hogy Pécsett bányász-iskolát állítsanak föl. A bányász-iskola kérdésével 
behatóan foglalkozott városunk közönsége s W iesner Rajmár pécsi bánya
igazgató erős érvekkel támogatott állást foglalt mellette a közelmúltban 
Selmeczbányán megtartott bányász-kongresszuson. A bányász-iskola ez év 
november havában meg is nyílott. Igazgatóul O zwick K árolyt nevezte 
ki a pénzügyminiszter. Ez évben ideiglenes épületbe helyezték az iskolát; 
a jövő évben külön épületet emelnek e czélra.
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IK ő - b á n y á s z a t .

A hegyeinkben található különféle, különösen az utak építésére hasz
nálható köveket már a legrégibb időben fejtették. A rómaiak által épített 
nagy közlekedési útakhoz megyénkben hegyeink szolgáltatták az anyagot, 
mint ez a Ferencziek-temploma alatt talált római út köveinek a mi kőanya
gunkkal való teljes azonosságából is kitűnik. A későbbi századokban is 
sírkövekre s építészeti czélokra kiváló mérvben használták a baranyai 
követ, nemkülönben malmokban a középkorban már virágzott baranyai 
malomipar szükségletére. Rendszeres kőfejtés mellett tanúskodó adataink 
azonban csak a XVIII. századból vannak. Az egykorú pécsi iró, Papanek 
említi a múlt században, hogy „Siklós és Pécsvárad gyönyörű változatos 
színű márvány fajokban bővelkedik; a baranyavári hegy vonalában. Kőszeg
nél a sziklás hegybe hajolva, alabástrom találtatik s malomkövek, melyek 
egyrésze a legkülönbözőbb más czélra is használtatik, a Mecsek-hegy 
gazdag vonalában vágatnak.“

A jelen század elején ismerték már Szabaron a tűzkövet s a Jakab- 
hegy tövében Kővágó-Szőllősön vágott malom-kövek híresek voltak. A 
40-es években a zöld-márvány lelhelyéül Bükkösd, Szászvár, a legszebb 
márvány leihelyéül pedig Beremend, Siklós, Trinitás, Hetény, Tótfalú 
említtetik; gránit Pécs és Pécsvárad környékén fejtetett; a Kővágó- 
Szőllősön és Pusztafalun vágott malomkövekből 500 drb került a megyén 
kívül forgalomba.

A 60-as években Baranyában szórványosan opálkövet és itt-ott saphirt, 
rubint is találtak csekély mennyiségben. A gránitot és egyéb köveket, vala
mint a pécsi kemény, kék burkolatkövet ez időben még csak helyi szükség
letre aknázták. A 70-es évek közepén Abaliget, Várkony, Kéménd, 
Monyoród, Budafa, Csarnóta és Nádasd község határában fövénykövet fej
tettek építési czélokra és műkőnek összesen 22 bányában, melyekben 37 
munkás dolgozott; a beremendi 5 márványkő-bányában pedig 22 munkás 
foglalkozott kőfejtéssel.

1840-ben Hosszú-Hetény községben a püspöki birtokon egy kőtelepet 
találtak, mely az első hiedelem szerént nagy értéket képviselt, mivel 
okszerű üzem mellett világhírűvé válni volt hivatva. A hosszú-hetényi kő 
litográfiái kő volt. 1844-ben fölsőbb parancs folytán egy bizottság külde
tett ki e kő megvizsgálására, mely a kő használhatóságára nézve kedvező 
véleményt adott. Ennek ellenére a kő fejtése kereslet hiányában abban 
maradt, míg 1878-ban az óriási tömbökben előforduló mészagyagkővel 
Hochrein J. pécsi kőnyomdász a pécsi püspöki uradalom igazgatóságának 
fölhívására kísérletet tett s azt a híres bajor sohlenhofeni litográfkővel 
egyenlő minőségűnek találta. Az uradalmi igazgatóság e kőből minta
darabokat küldött mindenfelé s a bánya művelésére vállalkozót keresett. 
A bánya megnyitására s csiszoló-telep fölállítására szükséges tőke nagy
sága miatt azonban vállalkozó nem akadt s a sokszorosító-ipar más irány-
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bán való fejlődése következtében nem remélhető, hogy e litográf-kőbányát 
a sokszorosítás czéljaira kihasználják.

Ma alabástrom sem fordul már elő állítólag Baranyában; tűzkő is 
csak csekély mennyiségben Szabaron, kigyla szórványosan és kis darabok
ban Bükkösdön, Szászváron.

Palakövek a kőszéntelepeken és Zobáktól az Egregyig húzódó völgy 
mentén találhatók — födéllapokra azonban nem alkalmasak.

Homokkő előfordul: a Mecseken Pécs város tulajdonát képező hideg
kúti bányában (apró szemcsés, tömör anyag, durvább szobrászati művekre 
alkalmas), ugyancsak a város tulajdonát képező kantavári bányában 
mészszel kevert homokkő (likacsos), a pécsi káptalan budafai bányájában

A csarnótai kőbánya.

(szilárd, tömör anyag; ebből készültek a pécsi székesegyházon lévő apos
tol szobrok; maga a pécsi székesegyház s az előtte lévő 12 méter magas 
egy-egy kőből álló 2 pirámis-oszlop.) Tárkony község bányájában (fehéres 
tömör-anyag); a pécsi káptalan kővágószőllősi bányájában (szürke-vörös, 
apró szemcsés); végül Pusztafalun és Szabolcson. Építkezéshez használ
tatni szokott meszes homokos köveket Baranyában sok helyen fejtenek.

Legjelesebb márványfajok: a pécs-tubesi (élénk vörös, fehér sávos), 
a pées-királybányai (sötét-szürke, világos-szürke, eres), a pécs-hidegkúti 
(fekete, kovagos, csigafoltokkal), a pécs-kőliki (sötét-szürke, fehér és sárga 
eres) s pécs-kantavári, törmelékes palarétegek alatt előforduló intenzív 
fekete márvány, mely ment minden folttól, értől s könnyen földolgoz-
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ható; a beremendi, gyűdi, tirintási, tótfalusi s különösen a ragyogó szín
pompájú siklósi márvány, melyből a budapesti új országházboz jelen
tékeny mennyiséget szállítottak. Bikaion fehér márvány is fordul elő, de 
csak szórványosan.

A baranyai márványok szinpompa tekintetében ritkítják párjukat, 
az ipari és művészi földolgozás által azonban nem használtatnak ki kel
lően, mert nagy szénsavas mészéleg (95'60°/o) tartalmuknál fogva a szabad 
időjárás viszontagságainak nem igen képesek ellentállani. Paloták belső 
díszítésére s általában födött helyeken a baranyai márványok igen alkal
masak. Baranyai márványt használtak a m. tudományos akadémia lép
csőházában is. Siklós vidékéről a Griszmüllner-féle villányi bányából a 
legszebb szürke márványt, a Schulz-féle csukmai bányából pedig a rózsa
színű márványt szállították az új országházhoz, melyből a nagy előcsar
nok és egy díszterem falai készültek. E márvány építész-mérnökök véle
ménye szerént az olasznál is megfelelőbb minőségű.

A baranyai márvány-fajokból még 1845-ben S zcitovszky  János volt 
pécsi püspök gyűjtött össze egy kollekcziót a nemzeti múzeumnak; a 
80-as években pedig egy gyűjteményt a budapesti mérnök- és építész-egylet 
minta-raktárában helyeztek el.

Pécsett a kőbányák túlnyomólag a város és L ittke  J. tulajdonát 
képezik; az összes fejtés alatt lévő bányák jelenleg 7 bérlő által kezel
tetnek. A megye többi részében a bányák nagyrészt az egyes községek 
tulajdonai s bérbe vannak adva. A dunagőzhajózási társaság 7 kőbányáját 
saját czéljaira kezelteti.

-A_g-yag--l3án.-yásza.t_

A múlt században az agyag-bányászat már nagyon el volt terjedve 
megyénkben s a fazekas-ipar számára sok helyen ástak agyagföldet, nem 
kevésbé a kallósok részére fehér mészföldet. A 40-es években a fazekasok 
által használni szokott agyag drágább volt, mint a búza.

Jelenleg a következő nevezetesebb agyagbányák vannak ásás alatt:
Pécs város határában a Tettye-völgy oldalaiban, 8 km.-nyire a pécsi 

vasúti állomástól a Zsolnay Vilmos tulajdonát képező agyagbánya, mely
nek anyagát fazekas-máz készítéséhez használják. 1875. év óta rendes 
bányaművelet alatt áll.

Pécs város határában a „Léticse Borok“ nevű erdőrészlet mellett a 
város tulajdonát képező s S zikorszky Tádé által bérelt agyag-bánya.

A Mohács község határában, a vasúti állomástól 3 kmnyire lévő 
agyag-bányák, melyek a mohácsi fazekas- és korsós-ipartársulat s a tégla
házak tulajdonosai tulajdonát képezik s régi idő óta művelet alatt állanak.

Vókány község határában 1 kmnyire a vasúti állomástól s a község 
tulajdonát képező vörös agyag-bánya.

Mágocs község határában, a község tulajdonát képező s Bach Gyula 
által bérelt agyag-bánya.
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Yásáros-Dombó határában, a sásdi vasúti állomástól 6 kmnyire fekvő 
agyagbányák, melyek több tulajdonos közt oszlanak meg.

Komló község határában a Somostető-dülőben, a bakócza-fölsőmind- 
szenti vasúti állomástól 19 kmnyire fekvő agyag-bánya, mely Engel A. 
és fíai pécsi czég tulajdona.

Az üszögi vasúti állomástól 1 kmnyire fekvő s Lauber Rezső  pécsi 
tégla-gyáros tulajdonát képező agyag-bánya. Szent-Katalin község tulaj
donát képező agyag-bánya. Deutsch Adám  agyag-bányája az üszögi úton.

Gyár- és tulajdonképeni ipar.

A tulajdonképeni ipar foglalkoztatott Baranyában az 1890-ik évi 
népszámlálás adatai szerént 16.981 egyént s ezek között nem kevesebb 
mint 9010 volt az önálló iparos és csak 7971 a segédszemélyzet. így Bara
nyában egy önálló iparosra egy segédmunkás sem esik, minek oka a kis
ipar és a segéd nélkül dolgozó vállalatok nagy elterjedettsége. Jelentéke
nyen javul azonban a helyzet, ha a megyei székhelyet a megye többi része 
nélkül tekintjük. Pécsett a tulajdonképeni önálló iparosok száma 1142, a 
segédmunkásoké 3213 s így közel 3 segéd jut egy önálló iparosra. Bízvást 
lehet állítani, hogy — egy pár megyei községtől eltekintve, melyek az 
ipari haladás szép jeleit mutatják s melyekben egyes iparág már erőseb
ben fejlődik, mint pl. Mohácson — Baranyamegye ipara tulajdonképen: 
Pécs ipara.

V as- és fém ipar, gépek, hangszerek és közlekedési
eszközök gyártása.

Vasgyárak fölállítására az első kísérleteket a múlt század utolsó negye
dében tették meg, mikor a Mecsek-hegységben itt-ott vastartalmú kövekre 
találtak. A mint idővel azonban meggyőződtek, hogy a vasércz a Mecsek- 
hegységben csak szórványosan fordul elő, rövidebb-hosszabb vajúdás után 
a vasművek megszűntek.

Egy pécsi vasgyár alapítása iránti ajánlatok az 1844-ik év vége felé 
alakult pesti gyáralapító-társasághoz nyujtattak be, mely a vasgyár léte
sítését legsürgősebb föladatának is tartotta és sokat tehetett volna a vas
gyár megszilárdulására. 1846-ik évben azonban, mikor a pécsi vasgyár, 
öntöde és hengermű működését megkezdte, a társaság föloszlott. A pécsi 
vasgyár-vállalatot 200.000 frtot tevő részvényekre alapították csetnek-pécsi 
vasgyár-társulat czím alatt. Az alapításban főrésze volt Madarász András 
vashámor-tulajdonosnak, ki mikor a csetneki vashámort örökségi részül 
megkapta, 1845-ben lakását Pécsre tette át. A vasgyár, melyben egy 16 
és egy 40 ló erejű gőzgép (magyar gyártmány) volt beállítva, a nyers vasat 
Gömörmegyéből hozatta s évenként 40-ezer mázsa vas finomítása volt 
tervbe véve, a mit a gyártmányok kelendősége mellett el is értek volna.
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mert a tüzelő-anyagra a vállalatnak alig volt kiadása, a mennyiben Pécs 
várostól 20 évre évenkénti 100 pfrt ellenében annyi kőszén ásatására nyert 
szabadalmat, a mennyire szüksége volt. A vasgyár gyártmányai csak 
Baranya és a szomszédos megyékben kerültek piaczra. A gyár azonban 
nem volt képes föllendülni, koronként szünetelt is és már 1862-ben alig 
termelt valamit. A vasgyárat, melyet pécsi kőszénbánya- és részvény-társa
ság gépgyára czím alatt jegyeztek be kereskedelem-törvényszékileg s tőké
jét 2500 drb 100 frt névértékű és teljesen befizetett részvénytőke képezte, 
1876-ban Prick V. vette bérbe. 1879-ben Prick  a bérlettől visszalépett, 
mivel vállalatára minden évben ráfizetett. A gyár pangásának oka részint 
Pécs elszigeteltsége s az igazgatóság kebelében történt meghasonlás, mi 
később, az alapításban tevékeny részt vett Madarász Andrást is az igaz
gatói állásról való lemondásra kényszerítette, részint és főleg pedig az 
volt, hogy a pécsi kőszén erősen kéntartalmú lévén, a gömöri nyersvasból 
előállított hengerelt-vas túlnyomó részben hőtöretü volt s mikor a sok 
kísérletezés után ama tapasztalatra jutottak, hogy a pécsi szén mellett 
csak vasabroncs és pléh gyártható sikerrel, a vállalat már nem rendelke
zett az új átalakításra szükséges tőkével s végleg föloszlott.

Az 50-es években Pécsett föntáliott a Schulz-féle szerszám-gépgyár, 
mely különösen aczélozott gyalúvasakat kitűnő minőségben készített s 
gépjavító-műhelyt is tartott fönt. 1860-ban keletkezett Laskafalúban Fáik 
János gépjavító-műhelye, mely, valamint az előbb említett szerszám- 
gépgyár is, rövid föntállás után megszűnt.

A csetnek-pécsi vasgyár-társulat alapítója, Madarász A. a 60-as évek 
elején Pécsett egy gépgyárat is állított föl főleg gazdasági gépek kijaví
tására, melyet pár év múlva az alapítás után vasöntödével hozott kap
csolatba. B gépgyárat 1889-ben Havas és R itter  czég vette bérbe, mely 
czég azonban egy évig sem állott fönt, mert már 1890-ben a még ma is 
működő fölszámoló-bizottságtól Ruepprecht testvérek harang-, érez- és 
vasöntöde, tűzoltó-szerek, szivattyú- és gépgyári czég bérelte ki s tartja 
jelenleg is üzemben „vasöntöde-, malomépítészet- és gépgyár-fiók“ czím alatt.

A Ruepprecht testvérek  pécsi ezégnek a buza-téren van egy másik 
nagyobb szabású vállalata, mely harang- és ércz-öntésre, tűzoltó-szerek, 
szivattyúk és gépek gyártására a mai modern technika vívmányai föl- 
használásával be van rendezve: 3 drb harangolvasztó-kályhával, 4 drb 
kisebb, tégely-öntésre szolgáló kályhával, 1 fordítható emelő-daruval, 1 
nagy száritó-kemenczével, lyukasztó-, vágó- és pléhhajlító-gépekkel, több 
mint 2000 drb mintával s kazánkovács-műhelylyel 4 tűzre. A gépgyár 
berendezése á ll: 5 esztergapad-, 1 gyalupad-, 1 csiszoló- és rovátkoló
gép- és 2 fúró-gépből. A segédgépeket mozgató erőt egy 8 lóerejü gőzgép 
szolgáltatja egy 18'97 □  m. tűzfölületü tűzcsőves kazánnal kapcsolatban. 
B kívül van egy tartalék-gőzgép.

A nyers-vasat belföldről, az ónt Angolországból, a rezet fölső Magyar- 
országból, a sárga-rezet pedig mint ócska árút szintén belföldről szerezik
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be. A munkások száma az ipartelepen 40—45 s napi bérük 1 frt—2 frt 
50 kr. közt váltakozik.

A czég harangöntési üzletágát 1785-ben Fischer nevű vállalkozó alapí
totta, kitől a 30-as években Weinbert, 1848-ban pedig Ruepprecht János, 
a jelenlegi czégtulajdonosok édesatyja vette s 1890-ben fiainak adta át. 
Az 1832—1890-ik évi időközben mintegy 1500 drb harang öntetett s ezek 
közt a legnagyobb 40 métermázsát nyomott. Jelenleg évenként 40—50 
kisebb-nagyobb harangra kap a gyár megrendelést a szomszéd megyéken 
kívül főleg Horvát-Szlavonországból és Boszniából.

A Ruepprecht testvérek  gyárának igen kiterjedt gyártási köre van, 
mire a gőzgépek, gőzkazánok, gazdasági gépeken és harangokon, vas 
harang-állványokon kívül a következő gyártmányok fölsorolása is élénk 
világot v e t: különféle szivattyúk, vízvezetékek s vízvezetéki berendezések, 
tűziföcskendők és tűzoltósági segédeszközök, legénységi fölszerelések, fürdő
berendezések, malom-berendezések, mosó- és facsaró-gépek, pinczészeti 
gépek és szerelvények, mindenféle vas- és érez-öntések, kaucsuk-, kender
tömlők és csavarok stb. A czég gyártmányainak kitűnősége mellett pedig 
az bizonyít, hogy számos kiállításon lett első díjakkal kitüntetve s a többi 
közt 4 díszoklevél, 4 arany-érem s az állami ezüst-érem van a czég tulaj
donában. A czég gazdasági gépcsarnokot tart fönt, hol a különféle gépek 
jobbára készen kaphatók.

Egy másik nagyobb szabású vas- és gépipar-vállalat Pécsett Habe
rényi Pál gépgyára, vas- és érczöntődéje, melyet a tulajdonos 1865-ben 
két kézi-hajtásra berendezett esztergával alapított s 1876-ban már a gyár 
berendezése oly tökéletes volt — s az ma is — hogy az említett évben 
Szerbiában eszközölt fűrész- és sörgyár-berendezéseknél angolországi aján
latokkal szemben nyerte el a megbízást s annak a legjobb eredménynyel 
meg is felelt.

A gépgyárban a hajtóerőt egy 8 lóerejü gőzgép szolgáltatja s itt 
van elhelyezve: 6 eszterga, 3 fúró-gép, 1 csavarvágó-gép, 2 gyaluló-gép, 
egyik viznyomatú; a vas- és érczöntődében, valamint a kovács- és kazán- 
kovács-műhelyben: 1 kupola-kemenczeSchiele-féle szab. szelelővel, 1 tégely- 
kemencze, 1 lemezhajlító-gép, 1 lyukasztó-gép, 1 fújtató 10 kovácstűzre; 
az asztalos-műhelyben 1 körfűrész s a szükséges gyalúpadok és eszközök 
vannak.

A gyár a vertvasat belföldön, a nyers-öntéshez való vasat pedig 
Angolországból szerzi be s évi termelőképessége mintegy félmillió kilogr. 
különféle vasgyártmány. Jelenleg 25—30 munkást foglalkoztat. A gyártási 
üzem kiterjed: gőzgépek és kazánok, szivattyúk, mozdonyok, gazdasági 
és cséplő-gépek készítésére, malom-, sörház-, szesz-, olaj- stb. gyárak 
és fürdő-berendezésekre. A vasöntödében mindennemű kereskedelmi és 
műszaki tárgyak, az érczöntődében réz- és érczöntvények saját és idegen 
minták után öntetnek. Piaczai: a Dunán túl, Horvát-Szlavónia s a déli 
tartományok, utóbbiak főleg gyári berendezésekre. Kiváló szakértelmet 
tanúsít a gyár különösen a gőzmosó-készülékek, gőzfőzőkonyha-berendezések
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és a fertőtlenítő-készülékek gyártása terén, melyekből úgy konczepczió, 
mint kivitel tekintetében magas fokú ipari haladásról és versenyképesség
ről tanúskodó berendezéseket állított már föl számos helyen, közte a pécsi 
városi közkórházban. A gyár 1876-ban az országos ipar-egyesület által 
„iparos jelességért“ az egyesületi ezüst éremmel lett kitüntetve s e kívül 
a különféle kiállításokon még 16-szor részesült kitüntetésben.

A megye többi részeiben említésre méltó a Rosenthal B. és fiai 
mohácsi gépgyára és öntödéje, mely 1878 óta áll fönt s dicséretes buzga
lommal igyekszik a kisebb mezőgazdasági gépek gyártása terén fölmerülő 
igényeket minden tekintetben kielégíteni. Gyártmányai jelenleg csak is 
belföldön s jobbára a közeli környéken kerülnek eladásra; átlag 25—30 
munkást foglalkoztat. A gyárral mezőgazdasági gépcsarnok van kapcso
latban.

Nagyobb gépjavító-műhelye van Pécsett a m. kir. államvasútaknak, 
és a dunagőzhajózási-társaságnak Pécs-bányatelepen; kisebb javító-műhely 
Frigyes főherczeg bellyei uradalmában és Német-Bólyban.

Vasöntödéink és gépgyárosaink a nagyobb tőkével dolgozó hasonló 
iparvállalatok versenyét nagyon is érzik s többször csak nyomott árakon 
sikerül a szállításokban való megbízást elnyerniük s a milliókkal dolgozó 
budapesti s ott képviselőséget tartó külföldi gyárak túlhajtott alacsony 
áraihoz szokott fogyasztó-közönségnek árúkészletüket oly árakon elárusí
tani, melyből vajmi csekély, vagy épen semmi se jut polgári haszonra. 
Ennek ellenére gépgyárosaink lankadatlan tevékenységet fejtenek ki a 
szerzett piaczok megtartására s szívós kitartással törekesznek új piaczok 
meghódítására, a mi nagyobb gépgyárainknak a déli tartományokban külö
nösen malom-, sör- és szeszgyári berendezésekkel sikerül; a közeli vidék
ről pedig az említett berendezések, valamint harangok, harangfölszerelések, 
tüzifecskendők és tűzoltó-szerek szállításával mindinkább kiszorítják a más 
hazai gyártmányokat is.

Jíózöníd-iparunk az 1882-ik évben létesült, Herczeg-testvérek  pécsi 
rézárúgyára és rézöntődéje által van kiválóan képviselve a Ruepprecht 
testvérek érczöntődéjén kívül, mely utóbbi a rézöntést is üzemkörébe vonta.

A Herczeg-tostvérek rézárú-gyárában a hajtóerő szolgáltatására egy 
24 lóerejü gőzgép van beállítva s a segédgépek közt van 13 csiszoló, 12 
eszterga, 1 fúrógép, 40 satú, 1 prés; továbbá az üzem folytatására szol
gálnak 4 franczia rendszerű olvasztó-kályha, 1 szárító-kályha, 2 kovácstűz 
és 2 mintázó-helyiség. A gyár évi termelőképessége 150—200-ezer forint 
értékű árú. Kiviteli piaczai: Stájerország, Bukovina, Galiczia, Szerbia és 
Bulgária. Főtermelési czikkei: vaggon-fölszerelések réz- és bronzból, 
lószerszám díszítésére szolgáló czikkek réz, nickel- és pakfongból, szivattyús 
kutak, bor- és sör-csapok, pinczeberendezési gépek s különféle rézöntvé
nyek rajz, vagy minta után, melyek előállításával rendesen 50—60, jelen
leg a m. kir. állsmvasútak részére történt nagyobb megrendelés foly
tán közel 100 munkás foglalkozik 6—20 frt hetibér mellett. A nyers-
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anyagot Angliából és Japánból közvetlen szerzi be. A gyár állami ked
vezményben (adómentességben) részesül.

Többi rézöntőink munkája, egy pécsi czéget még kivéve, csak javí
tási munkálatokra szorítkozik s ez ipar megyénkben is a gyárilag készült 
rézgyártmányoknak a vaskereskedésekben való elárusítása folytán mind
inkább hanyatlásnak indul. Az utolsó évtizedben gyér számuk megyénk
ben ugyan nem apadt, de nem is emelkedett.

.Rózműves-iparunk hasonlóan jobbára csak javítási munkálatokkal 
foglalkoztatja iparosainkat. A perenospora viticola szőllőbetegség föllép
tével rézműveseink egy része a perenospora-fecskendők készítését karolta 
föl. Kiváló sikert értek el úgy minőségre, mint teljesítési képességre nézve 
a Maranics Rajmár pécsi rézműves által készített „Villám“ nevű fecs
kendők, melyeket a földművelésügyi kormány által rendezett versenyen 
az első díjjal tüntettek ki s melyekből a nevezett minisztérium is az 
állami telepek és gazdasági tanintézetek részére 1892-ben nagyobb meg
rendelést tett. Rézöntő- és rézműves-iparosaink száma jelenleg az egész 
megyében 9 s ezek közül 6 Pécsett folytatja az ipart.

Kolompáros Pécsett 2 van.
Fehér érczöntvényeket — leginkább lószerszámokra — egy lóerővel 

hajtott gépekkel dolgozó pécsi csat- és lánczkovács iparos is készít, ki 
gyártmányai jóságával e vidékről a külföldi hasonló termékeket régen 
kiszorította s gyártmányait nemcsak a közel vidéki vaskereskedésekben 
árulják, hanem Horvátországban és Szlavóniában is.

A pipakupak-gy&vtásnak, mint iparnak, ma már nyoma sincs me
gyénkben.

Az arany- és ezüst-művesség, mint ilyen, fokozatosan veszít eredeti 
jellegéből s csekély kivétellel csak javítási munkálatokat végez. A haj
dani tisztán arany- és ezüstműves-iparosok ma már megyénkben az órás
ipart, itt-ott a vésnöki és látszerészeti ipart is üzemkörükbe vonták s ide
gen gyártmányú ipartermékekkel egymással versenyezve igyekeznek rak
tárukat minél gazdagabban fölszerelni. Ez iparnak hanyatlásához nagy 
mérvben hozzájárul megyénkben is a double arany- és újabban a franczia- 
országi műipar által készített antik ezüst-termékek raktáron tartása, melyek 
az aranyat és ezüstöt mindinkább tökéletesebben helyettesítő voltuk s 
olcsóságuk miatt igen nagy fogyasztásra találnak. Arany-műveseink száma 
jelenleg Pécsett 5, a megyében 6.

Lakatos-iparosaink száma 1882-ik évben 88 volt, jelenleg számuk 
115-re rúg. A haladás azonban nemcsak számbelileg, hanem a készített 
czikkek minősége és sokfélesége tekintetében is örvendetesen észlelhető. 
Ma már egy középszerű lakatos-üzlet tulajdonosa se marad meg a szo
rosan vett lakatos-ipari czikkek készítésénél, hanem viz- és gázvezetékek, 
közönségesebb elektrotechnikai és pinczegazdasági berendezések készíté
sére is kiterjeszkedik. A lakatos-ipar kiváló képviselője Kindl Ferencz, 
pécsi gőzgép-, mechanikai és épületfölszerelési czikkek gyára, melyet 1830- 
ban a jelenlegi tulajdonos atyja, mint szerény terjedelmű épületlakatos-
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üzletet alapított. E gyár különösen 1876 óta, mikor a jelenlegi tulajdonos 
vette át az üzletet, évenként fokozatosan annyira bővíttetett, hogy ma 
már 8—10-féle olyan iparágat egyesít magában, melyek nagy fogyasztó- 
góczpontokon, mint Budapest, ugyanannyi külön czég által űzetnek. Külön
leges gyártmányai: takaréklűzhelyek, fütőkályhák, kazánok, szivattyúk, 
légszesz-, v í z -  és gőzberendezések, zajtalan aczélredőnyök, telefon-beren* 
dezések, épületbádogos- és szerkovács-munkák, érczkoporsók, vashidak, 
tizedes-mérlegek s gazdasági gépek. A gyár villamvilágításra van beren
dezve s a 70 izzólámpát (egy 16 gyertyafény) tápláló dinamó-gép is a 
gyárban készült. A 12 lóerejü gőzgép által hajtott segédgépek : 3 eszterga
pad, 4 fúrógép, 1 csavarmetszőgép, 2 csiszológép, 1 körfűrész, 1 gőzfavágó, 
továbbá 1 gőzerő által hajtott fujtató-szerkezet 4 tűzre. Foglalkoztat 60—70 
munkást, kik naponta 1 írttól 2 írtig keresnek. A 3 arany-érem és állami 
ezüst-éremmel kitüntetett gyártmányok főpiaczai a belföldön kívül főleg 
Szerbia és Bosznia.

A bádogos-ipar terén a haladás egészséges, az ízlés finomodik s 
mind több változatos formákban nyilvánul. A közönséges bádog-edényekkel 
való házalás folytán pangásnak indulni kezdett bádogos-iparunk képviselői 
ez ipar üzemkörét is mindjobban kiterjesztették s igyekvő épület- és 
műbádogos-iparosaink — köztük 2 kiváló pécsi czég — ma már a leg
kényesebb igényeket is képes kielégíteni minőségben és formában; állí
tanak elő új szerkezetű lemez-kályhákat, fürdőkészüléket fűtőkészülékkel 
és a nélkül, kifogástalan jégszekrényeket s a legkülönfélébb műbádogos- 
czikkeket. Bádogosaink száma 1882-ben 32 volt, jelenleg Pécsett 11, a 
megyében 34.

A .kovács-ipar képviselőinek száma az utolsó évtizedben minden 
évben 25 iparüzővel való szaporodást tüntet föl s alig van már község, 
hol ez iparág, egy másikkal, legtöbbnyire a bognáriparral kapcsolat
ban ne űzetnék. A tisztán kovács-iparral foglalkozók száma Baranyában 
744, az 1882. évhez képest a szaporodás több mint harmadfél száz s 
egyike jelenleg megyénkben a legelterjedtebb iparnak. E szaporodással 
azonban, melynek oka főleg a földmivelés intenzivebb üzése folytán a 
kovács-javitó munkák növekedő aránya s közvetve a nagyobb dimenzió
kat öltő állattenyésztésztésre való figyelemmel a Pécsett időközönként 
rendeztetni szokott s fölötte látogatott lópatkolási tanfolyamokon szerzett 
képesítéssel a lóvasalások által fokozható jövedelem-szaporítás: nem 
áll arányban kovács iparosaink részéről szükségelt munkamennyisége, 
ami természetesen az egyes iparos föntartására szükséges költséget szál
lítja a minimumra s az iparosaink zömét általánosságban tengődésnek 
teszi ki. Szekerek, kocsik egész vasalása csak nagyobb városainkban levő 
kovácsiparosainknak jut osztályrészül, a nagy vidéken a gazdasági esz
közök kisebbszerü és legtöbbször csak sürgős javításán kívül alig akad 
iparosainknak valami munkájuk, különösen ma, mikor közönségünk hozzá 
szokott minden iparág termékeiben való szükségletét a legközelebbi város 
vásárjain fedezni. A negyedszázaddal ezelőtt még híres volt pécsi szeg-
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csínálás, a szegeknek gyárilag való tömeges előállítása folytán teljesen 
megszűnt, mert kovács iparosaink által megrendelésre készíteni szokott 
különféle szegeken kívül szegcsinálással az egész megyében csák egy 
.pécsi kovács foglalkozik iparszerüleg. Szerkovács csak Pécsett van egy.

Órásaink száma egy évtized alatt majdnem megkétszereződött s je
lenleg megyénkben 27 iparos űzi az órásipart.

Késes iparunk stagnál, s mint ilyen mindjobban vészit jellégéből. 
Mióta a különféle gyárilag készült kés-áruk norinbergi- és díszmű-áru- 
kereskedőinknek forgalmi ezikkét képezi, s házaló kereskedés utján is nagy 
mennyiség jut forgalomba; késműveseink csak a készen vásárolt félgyárt- 
mány-késalkatrészek összeillesztésére szorítkoznak s a köszörüsipart is 
üzemkörükbe vonták. '' .

Puskaműves csak a dárdai járásban van 1 s Pécsett 2.
Hangszerkészítőink közt Angster J., pécsi orgonakészitő telepe 

legnagyobb e nemű vállalat hazánkban. A mintaszerűen berendezett gyár
ban, mely 50—60 munkást foglalkoztat, van 4 lóerejii gőzgép által haj
tott 2 fűrész, 1 fúrógép, 1 fa és 1 vaseszterga s a többi szükséges segéd
gép. A nyers anyagok közül a vasat és fát helybeli kereskedőktől, az 
ónt és ólmot közvetítés utján Angliából szerzi be. Az első orgonát, mely 
a pécsi zsinagógában van fölállítva, a 60-as években készítette s ez idő
től kezdve kitűnő gyártmányú és hangú orgonái számára rohamosan sze
rezte meg a hazai és ausztriai piaczokat s szorította ki belföldről az 
idegen gyártmányt. 1882-ben a gyár még legfölebb csak 20 változatú 
orgonákat készített, ma a legnagyobb szabású orgonák gyártására is be 
van rendezve. Ez ideig 260 nagyobb orgona készült a gyárban, melyek 
közt különösen említésre méltók a következők, melyek a szakértő bírá
lók osztatlan tetszését megnyerték:

A pécsi székesegyház 45 változatú orgonája. Ez az 1805/6. évben 
egy bécsi orgonaépitő által készített orgona helyébe készült, minthogy a 
jeles pécsi orgonacsináló, Jocht csak a harminczas években alapította 
üzletét. A kassai székesegyház nagy, 55 változatú orgonája, a fővárosi 
kálvintéri, pécsi belvárosi, továbbá győri, kolozsvári, gráczi, reichenbergi 
templomok részére készített orgonák.

Hangszerkészítő még csak Pécsett van kettő, kik új hangszert a 
budapesti hangszergyárosok nagy versenye miatt ugyan alig készítenek, 
a Pécsett erősen kifejlett zenei élet folytán azonban javítási munkákkal 
eléggé el vannak foglalva.

A közlekedési eszközök gyártása megyénkben csak a legszüksé
gesebb tárgyakra szorítkozik. Olyan egyes kocsigyártóink, kik a kocsi
gyártási 4 főiparágat (bognár, fényező, kárpitos és kovács) űznék, tulaj
donképen nincsenek is, többnyire az ez iparágakat űzők társul sze
gődnek, vagy bognáraink a készkocsik teljes készítését is-elvállalják s az 
iparuk körén kívül eső munkát hol egyik, hol másik szakiparossal 
végeztetik. Kocsigyártó Pécsett 4 van, kik a különféle rugós, födeles és
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födélnéküli, homokfutó és zárt kocsikat kifogástalan munkával állítják 
elő, azonban minimumra szorítkozó polgári haszonnal.

Egyéb közlekedési eszközöket, mint targonczát, talyigát, túlnyomólag 
Mecsek-hegy vidéki lakósok háziiparilag készítenek s vásárokon árusítanak. 
Csónakok, dereglyék készítésével Mohácson s a dunamenti egyéb helye
ken hajó-ácsok foglalkoznak, a helyi szükségletet kielégítő mennyiséget 
állítván csak elő.

F a i p a r -

Ipari termelési ágaink közt a múltra nézve faiparunk a legrégibb 
iparok egyike. A szőllőműveléssel kapcsolatosan meghonosodott megyénk
ben a kádár-ipar. — Szt. Istvánnak sz. Benedek rendű apátság részére 
tett alapító-levélben bodnárok, esztergályosok, szekérgyártók emlittetnek.

Megyénkben az itt található számos patak- s vizierő fölhasználása 
mellett már az előbli századokban virágzott vízimalom berendezése a 
faipart kiváló mérvben foglalkoztatta. E kívül megyénkben, mint mező- 
gazdasággal, úgy ennek egyik ágával: a földmiveléssel a mocsarak foko
zatos kiszárítása folytán mindjobban foglalkozó megyében a földművelés 
kezdetleges eszközeinek, mint fa-eke, fa-borona, melyek csak nem is olyan 
régen tűntek el, előállításával szintén a faipart foglalkoztatta. Erdőinknek 
a mainál sokkal nagyobb egykori terjedelme, a különféle czélokra föl
használható számos fanemek már e század elején vizierő vei hajtott fűrész- 
malmokat hozott létre. Fényes Elek  a 30-as évekből említtet egy pécsi, 
a Tettye vize által hajtott fűrész-malmot. Haas többször idézett művében 
pedig egy igen jeles pécsi furnirgyárról emlékezik meg, melynek csakha
mar való megszűnését a kellő tőke hiánya s a rossz üzletmenet okozta.

Faiparunk jelenleg, néhány oly kiváló szakértelemmel szilárd bázisra 
alapított termelőképességre s az előállított áruk minősége tekintetében 
versenyképességre nézve a hazai legelső rangú hasonló vállalatok közé 
sorakozó telep által van képviselve, melyek az esetleges számbeli hiányt 
bőven pótolják.

A közönséges faárúk, szelvényárúk  gyártása terén az első helyet 
nemcsak megyénkben, hanem egy messze kiterjedt vidéken az „Engel 
A dolf és űai gőzfürész és talaj koczka-gyára“ foglalja el, melynek alapí
tója s ez időtől kezdve minden későbbi tulajdonosa egyenként külön-külön 
kiváló érdemeket szerzett Magyarország faiparának fejlesztése érdeké
ben ; megyénk fakereskedésének pedig a nyersenyag földolgozása által 
megalapítója s e vidékről való faexportunknak kitűnő eredménynyel első 
kezdeményezője volt s oroszlánrészese ma is, a minek elérésére a czég 
tagjai a faipar terén szerzett s az elődöktől mintegy átöröklött kiváló 
szakértelmüket latba vetve, kitartó buzgalommal fáradoztak s irodalmilag 
is közrehatottak. A faipar terén szerzett érdemek fölső helyen is elisme
résre találtak s a czégtulajdonos és utódai „jánosi“ előnévvel magyar 
nemességet nyertek. A számtalan kitüntetés közül kiemelhető : a párizsi
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1878. évi kiállítási nagy aranyérem, a bécsi és budapesti kiállítási arany 
érem, a pécsi kiállítási állami érem s az országos iparegyesüleltől 1864- 
ben versenyképességért nyert ezüst-érem.

A gyárat 1860-ban id. Engel A dolf alapította, de ekkor a gyárnak 
•csak egy részét építették be, a többi részét évről-évre a szükséglet szerént. 
Ma áll a gyár egy kazánhelyiségből, egy gépházból, három osztályra osz
tott fűrész-házból, faaprózó műhelyből, szárító- és falugozó helyiségből,' 
teljesen fölszerelt lakatos-, asztalos- és kovácsműhelyből. A gyáron kívül 
a  vasút mellett a czégnek a vasúttal saját iparvágánynyal összekötött nagy 
faraktára van. ?

A segédgépeket 50, 25 és 10 lóerejü stabil gőzgép hajtja, melyek

Engel A. és fiai parkett-gyára.

egy 60 m2 tűzfölülettel biró, 5 légnyomással dolgozó, s két 30-30 m2 tüz- 
fölületü és 5-5 légnyomással dolgozó kazánnal vannak kapcsolatban. Tüzelő 
anyagul kőszenet, fahulladékot és fürészport használnak. A segédgépek : 3 
törzs(keret)-fürész, 4 körfűrész, 1 nagy deszkagyalugép, 1 szelvény-kör
fűrész, 1 függőleges szelvény-fűrész, 2 gőzfejsze tüzifaaprításhoz, 2 tüzifa- 
aprító körfűrész. A talajkoczka-gyárban v a n : 4 gyalugép, 10 kör-fűrész, 
2 szalag-fűrész. A javítási munkálatokra berendezett lakatos műhelyben: 
egy egyenlítő-gyalupad, 1 esztergapad, 2 furó-gép, 1 csiszoló korong.

A 3 gőzszárító-kamarában részint parketteket, részint vaggon-deszkákat 
szárítanak, melyek közül egy új szerkezetű kamara nem régen készült
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s két hét alatt 5 vasúti kocsi rakományu árút képes szállításra alkalmas 
állapotra szárítani.

A villamos világításra berendezett gyár évi termelőképessége mintegy 
3000 köbméter metszett anyag és 25.000 m2 talaj koczka, melyhez a,'nyers 
anyagot részint erdő vétel, részint válogatott fa vásárlása utján túlnyomólag 
belföldről, a fenyőfa egy részét Svájczból és Karinthiából szerzi be. Föl
dolgozik tölgyfát vaggondeszkává s asztalosok és műiparosok részére 
szükséges deszkává, e kívül főleg diófát, kőrisfát, szilfát, bükkfát és 
fenyőfát. A főgyártmányok: vaggon-deszka. parkett-deszka, melyet nyers 
állapotban Német- és Francziaországba szállítanak, épületfák, kádár czé- 
lokra szolgáló tükör-deszka, amerikai-deszka. Piaczai: tölgyfa-padló és 
nyers amerikai deszkára Franczia- és Németország, Svájcz, Ausztria, 
utóbbi helyre ekívül kőrisfa-áruk, belföldön az összes faáruk, ezek közt 
legtöbb a vasutak részére.

Munkások száma a gyárban 70—100, kik naponta 90 kr.—2 forint 
közt keresnek. Nőket a gyár nem alkalmaz, gyermekeket is csupán a 
tűzifát rendeltetési helyére szállító kocsikhoz kísérőül. A czég egyéb tele
pén, leginkább télen az erdőkben dolgozó munkások száma 150—200 közt 
váltakozik. A czég-tulajdonosok humánus érzelmére vall még a gyár
alapító által kezdett amaz intézkedés, hogy a munkások egész téli idény 
alatt reggel meleg levest és kenyeret kapnak a gyár költségein. A mun
kások részére betegség esetén a gyár alapítása óta, jelenleg az 1891, 
XIV. t. ez. alapján elismert külön gyári betegsegélyző pénztár áll fönt, 
mely kézi gyógyszertárral is rendelkezik az első segélynyújtásra.

Egy másik szintén jelentékeny faipar-telepünk a Pintér József-féle 
parkett-gyár, mely jelenleg bérbe van adva. A gyárban a Szlavóniából 
beszerzett bükk és tölgyfa földolgozásánál a hajtó erőt a különféle segéd
gépekhez egy 14 és egy 12 lóerejü gőzgép szolgáltatja. A gyár-épület 
három részből á l l : gépház, fűrészelő helyiségek és a finomabb munkák 
végzésére szolgáló helyiség, e kívül van egy légszárító és egy fapá- 
czoló helyiség. A talajkoczkák belföldön kívül főleg Alsó-Ausztriában, 
Stájerországban, Krajnában és Karinthiában találnak piaczra. A munká
sok száma átlag 30.

Gőzfürész-telepünk van még Szt.-Lőrinczen, melyet 7200 m2 terüle
ten 1892-ben Engel A. állította föl. Évi termőképessége 3000 köbméter 
faáru, főleg padló, deszka, gerenda és parketta; főfogyasztó piacza Fran- 
cziaország a finomabb minőségű tölgyfa-deszkákra a fiumei útirányon át, 
kőrisfa, gyertyán- és diófa-árukra Ausztria és a belföld. Munkások száma 
átlag 25.

A negyedik fürész-telepünk Mohácson van, mely a környék szük
ségletét födözve kivitelre is igyekszik dolgozni.

Az asztalos-ipar Pécsett 3 elemi erővel dolgozó ipartelep s úgy itt, 
mint megyénk nagyobb városaiban több oly iparos által van képviselve, 
kiknek a közönség igényeihez alkalmazkodó műipari Ízlése a butorasz- 
talosság terén versenyképes darabokat állít elő. Ennek daczára bútorokat
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a helyi termékeknek teljesen megfelelő volta mellett is még mindig 
importáltatnak megyénkben nemcsak Budapestről, hanem Bécsből is, mi 
bútorasztalosainkat túlnyomó részben a nagyobb kelendőségnek örvendő 
közönséges bútorok előállítására indítja, a finomabb darabok megrende
lésre készíttetnek, vagy idegen gyártmánynyal vegyesen raktáron tartatnak 
néhány bútor-raktárban.

Az épület-asztalosság az utóbbi időben megyeszerte megélénkült épít
kezés folytán kedvező viszonyok közt van. Az e czikkekből pár évvel 
ezelőtt behozatalra irányuló kísérlet teljesen meghiúsult s ma nemcsak 
hogy semmit se hoznak be megyénkbe épületasztalos-czikkekből, hanem 
iparosaink messzebb vidékre is sikeresen vállalkoznak.

A csekély tőkével alapított, de kiváló szorgalommal, szakértelemmel 
s erős üzleti szellemmel ma már minden tekintetben versenyképes gyárrá 
fejlesztett üzletek szép példáját mutatja a Hoffmann Lajos tulajdonát 
képező „Első pécsi bútor-, ajtó- és ablak-gyár“, melyet a tulajdonos atyja, 
ki mint segéd jött Pécsre, 1849-ben mint szerény asztalos-üzletet alapított. 
A gyárban ma 60 munkás dolgozik s a különféle segédgépek hajtására 
egy 10 lóerejü gőzgép van beállítva. A túlnyomólag belföldről, kis rész
ben Stájerországból beszerzett nyersanyagból készült árúk belföldön és 
Boszniában kerülnek piaczra. A gyár által teljesített munkálatok közül 
különösen kiemelendők: a pécsi székesegyház remek kivitelű asztalos- 
munkái, a pécsi állami főreáliskola, sátortábor, krajczáros-, Frigyes- és 
Batthyányi-1 aktanya, az irgalmasok nagy bérházának, a színháznak és 
iparkamarai épületnek berendezései, melyek hosszú időkön át dicsérni fog
ják mesterüket. A munkások bére óraszámra van megállapítva, egy órára 
30 fillért számítva, mely üdvös intézkedés a többi gyárak által is életbe
léptetendő lenne, mert ez által a munkások napi 8 órai munkaidő beho
zatala iránt folytatott agitácziója teljesen hatálytalanná válnék. A gyárral 
kapcsolatos a minden irányba való bútorszállítás is párnázott kocsikban, 
mely czélra 4 bútorszállító-kocsi áll rendelkezésre.

Elemi erővel dolgozó asztalos-üzletünk van még Pécsett 2 s Német- 
Üröghön 1. — Asztalos-iparosaink száma volt 1882-ben 288, 1893-ban 447.

Kaptafa gyárilag való előállításával Spitzer R. pécsi czég foglal
kozik s e kívül az egész megyében csupán egy kaptafakészítő-iparos 
van még Pécsett. A gyár, mely 20 munkást foglalkoztat, 8 lóerejü gőzgép 
hajtására van berendezve s évenként 20—22-ezer frt értékű kaptafát, 
ványoló-gépet s minden a czipész- és csizmadia-ipar által szükségelt 
faszerszámokat állít elő, melyek belföldi, ausztriai s boszniai piaczokra 
szállíttatnak.

Kádár-iparunk, mely a szőllőtermelés terjedése folytán egyre virág
zóbb állapotba jutott, a filloxera-vész következtében pangásnak indult s 
csak újabb időben lendült ismét föl, mire nézve nagy sörgyáraink és olasz 
bor-exportunk hatottak kiválóképen közre.

Legnagyobb kádárüzlete van Pécsett Radios Lőrincznek, mely 40—50 
munkást foglalkoztat s évenként összesen 80—100.000 hl. hordót készít.
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Esztergályosaink, kiknek száma 1882-ben 37, az 1894. évben pedig 
63 volt, csupán megrendelésre dolgoznak s kisebb raktárt a legszüksége
sebb mindennapi ezikkekből egy pár jobb üzletmenetnek örvendő iparos tart.

Szépen berendezett s szobrászattal összekötött fafaragó-ipartelepe 
Jiratkó Albin képfaragó és oltárépítő iparosnak van, mely házaknak 
czementtel való díszítésével is foglalkozik. Üzletköre a környékre s Hor- 
vát-Szlavonországra terjed ki s e vidékről, jeles szakképzettségéről tanús
kodó készítményeivel, a behozatalt teljesen kiszorította.

Székcsinálással Baranyában 11 iparos foglalkozik, közte 5 Pécsett.
Ács-iparosaink száma egy éztized alatt megkétszeresedett. Volt 

ugyanis ács 1882-ben 92, az 1894. évben 180. Pécsett 2 nagy ácsipartelep 
van, melyek mindegyike 25—30 munkást foglalkoztat átlag. Legtöbb ács
iparos van a dárdai és mohácsi járásban.

É p í t ő -  ip a r_

Ez iparágunk képviselőinek számát az évről-évre növekvő foglalkoz
tatás nagy arányokban növeli. Volt ugyanis Baranyában:

1862 1882 1894
Építész . . . . . . . 5 15 21
Kőműves . . . . . .  76 228 601
Cserepes . . . . . . . 8 15 18

Építőmestereink munkásságának megyénkben az utóbbi években a 
magán- és középítkezéseknél tág tér nyílott s a bizalomnak derekasan 
meg is feleltek. Schlauch Imre pécsi építész jeles szakképzettségét dicsérik a 
monumentális pécsi nemzeti színház, nemzeti kaszinó, iparkamara, duna- 
gőzhajózási-társaság, katholikus kör stb. díszes nagy épületei.

Kő-, föld-,, agyag-- és üveg-ipar.

Megyénkben egyik legnagyobb terjedelmű s kiváló szakerőkkel kép
viselt ez iparágunknál első helyen kell említeni a mély kutató elme és 
művészi erő által létrehozott termékeivel a világ összes piaczait meghó
dított pécsi Zsolnay-gyárat. A magyar műipar terén ma az elsőség hatá
rozottan Zsolnay Vilmost illeti meg, kit a modern magyar műipar meg
alapítójának és mentorának tekinthetünk.

A soproni iparkamara 1860—62-ik évi jelentésében a pécsi agyagáru
gyárat még csupán annyiból tartotta fölemlítendőnek, hogy égetett agyag
ból, vagyis inkább Sydcrolithból és Terralithból már több év óta épületi 
és kerti díszítményeket, öblönyöket, Íróeszközöket, tűzhatlan téglákat, 
Wedgewood és közönséges főzőedényeket készített. A gyár ekkor még csak 
6 esztendeje állott fönt s a jelenlegi tulajdonos atyja birtokában volt, 
ki 1854-ben nyújtotta be kérvényét a soproni kamara útján a cs. kir. 
baranyamegyei hatósághoz az iránt, hogy egy kőedény-gyár alapítására 
az engedély megadassák. A gyár a kérvény benyújtása idejében már
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működésben volt egy 5800 négyszög öl elhagyott, kopár, gödrös területen, 
melyen eleinte egyszerű téglavető s egy kezdetleges berendezésű faze
kas-műhely állott fönt. A gyárba fektetendő tőkét az alapító 10.000 frt 
(Conv.-Münze) jelölte meg.

Zsolnay Vilmos 1868-ban vette át a gyárat s az építési kedv akkori 
föllendülése következtében eleinte fősúlyt a téglagyártásra fektetett; emellett 
a terakotta és házi-edények készítését fejlesztette. A díszedények gyártá
sának fölkarolására az ösztönt Zsolnaynak két leánya adta meg, kik atyjuk 
meglepetésére a régi magyar népies díszítésekből és hímzésekből s a virág
világból vett színes rajzokat készítettek, melyek az edények díszítésére 
kiválóan alkalmasaknak bizonyultak s azonnal alkalmaztattak is. Zsolnay 
maga pedig az edények alapanyagát finomította s minthogy az akkor még 
szerény viszonyok közt lévő gyárnak külön mintázója nem volt, az edé
nyek alakjának tervezését is sajátkezüleg végezte.

Az 1873-ik évi bécsi világkiállítás alkalmával a Zsolnay-íéle dísz
edények már nagy kitüntetésben részesültek s ekkor nyerték az első szá
mottevő elismerést, a mikor őfölsége Zsolnayt a Ferencz József-rend 
lovagkeresztjével is kitüntette. A kőgyurma-edények gyártása is — Írja 
az „Anyagi Érdekeink“ 1873-ik évi, a bécsi világkiállítást méltató czik- 
kében — egy kitűnő kiállító által van képviselve. Zsolnay Vilmos Pécs
ről fölötte változatos, a mellett haladásra törekvő, Ízlésről és magas ifokú 
gyártási tökélyről tanúskodó edény-gyűjteményt állított ki. A gyártási 
tökély elérésére pedig a Zsolnay-gyáv berendezése akkor csupán egy 
Schlepp-, 3 máz-malomból, sajtó-, keverő- és szűrő-gépből, törő-, zúzó- és 
vegyítő-gépből állott, melyeket egy 12 lóerejü gőzgép hajtott és egy égető- 
kemenczéből. E szerény berendezés mellett készített s a bécsi kiállításon 
is bemutatott Zsolnay-íéle díszedények hírnevét az alapította meg, hogy 
Zsolnay finomabb edényeit folytonos kísérletezés és kutatás után oly 
összetételű alapanyagból és mázból állította elő porczellántűz-hőfokban, 
melynek sajátos elefántcsontszine s majdnem porczellán-keménysége van 
s ez által ritka tökélyre emeltetett a gyárban az 1700—1800 C. fokú tűz
ben való zománczozás. A kontinens legtöbb keramikai gyárai igyekeztek 
hasonló szinü edényeket gyártani, melyek a világ-kereskedelemben Zsolnay- 
féle ivoir-porczellán név alatt ismeretesek, de az igazi lágy, áttetsző ivoir- 
szint egy gyár se bírta mai napig előállítani; az utánzatok mind csak 
Muffel-tűzben sikerültek valahogyan.

Zsolnayra csak buzdítólag hatott az elért siker s kiterjedtebb kör
ben folytatta az eddigi alapon lankadatlan tevékenységét s nagy lelkese
déssel karolta föl a majolika előállítását építészeti díszítményeken, melyek 
első ízben Budán, a királyi vár alatt lévő bazárnál alkalmaztattak.

Az ivoir-díszedények, melyek az 1878-iki párizsi világkiállításon let
tek bemutatva s melyeken az , alapra már keleti perzsa és indiai stylusban 
tartott díszítéseket alkalmazott, óriási föltünést keltettek; szakértők egész 
czikksorozatokban foglalkoztak és vitatkoztak a Zsolnay-íéle díszedények 
technikája fölött, melynek eredménye az lett, hogy mivel sem a fayeneehoz,
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sem a porczellánhoz nem tudták az edényeket osztályozni, „porczellán- 
fayence“-edényeknek nevezték el a leghíresebb keramisták a pécsi gyárt
mányt. A gyártmányokat e kiállításon az arany-éremmel, Zsolnayt pedig a 
franczia „becsületrend“-del tüntették ki. A kiállítást látogató közönség 
egyre vásárolta a gyár által a lehetőségig többször pótolt edényeket s 
annyi megrendelést kapott, hogy nagyobbítás mellett is 8 évig volt szor
gos munkával ellátva, a mihez járult az is, hogy a bécsi híres Wahliss- 
czég 10 évre szerződést kötött Zsolnayval, mely szerént az összes dísz
gyártmányainak egyedüli kizárólagos vevési és terjesztői jogát az egész 
kontinensen, Magyarországot kivéve, hol gyártmányainak forgalomba hoza
talát illetőleg Zsolnay szabad intézkedhetést tartott fönt magának, meg
szerezte s ezzel a gyártmányok értékesítésével járó gondoktól Zsolnay 
megszabadulván, egész tevékenységét gyárának megnagyobbítására s a 
gyártási technika tovább fejlesztésére szentelhette. A szomszédos kisebb- 
nagyobb telkeket összevásárolta, porczellánégető-kemenczéket és műter
meket épített, a munkások számát tetemesen megszaporította, külön 
szobrászokat és mintázókat alkalmazott s egy másik 60 lóerejü gőzgépet 
állított be. Fősúlyt kezdett fektetni az építészeti terrakotta-majolika díszít
mények gyártására s e mellett 1884-ben egy külön kőanyagsajtoló-gyárat 
két égető-kemenczével rendezvén be, megkezdte az addig kizárólag kül
földről importált porczellán-szigetelők és kőagyag-csövek gyártását is.

A majolika- és fayence-gyártmányokkal Zsolnay oly gyorsan hódí
tott tért, hogy azok 1884-ben már igen nagy mennyiségben szállíttattak 
külföldre, Német-, Franczia-, Angolországba és Északamerikába. Az 1885. 
évi budapesti kiállítás alkalmával Zsolnay működése ismételve a legna
gyobb elismerésben részesült s a Ill-ik osztályú vaskorona-rendet nyerte.

Minden újabb elismerés csak növelte Zsolnayban az ambicziót a 
gyárnak művészi irányban való tovább fejlesztésére s a jelenlegi terjede
lem felé most már rohamosan haladó megnagyobbítására.

A spódium-gyártást, melyet 1872-ben kezdett, 1886-ban beszüntette, az 
épületet lebontatta s helyére egy nagy kiterjedésű külön kályha- és terra
kotta-gyárat építtetett 7 égető-kemenczével; 5 év múlva egy nagy 3-emeletes 
porezellánégető-kemencze épült kizárólag szigetelők kiégetésére; 1893-ban 
4 nagy kettős új szerkezetű kemencze szobrász-czikkek égetésére, a követ
kező évben újra 4 nagy égető-kemencze, melyek mindegyike 15-ezer szi
getelőt éget ki 48 óra alatt, továbbá egy terjedelmes raktár a gyári ipar
vágány mentén s egyszersmind egy 150 lóerejü gőzgép állíttatott be.

A gyár jelenleg IOV2 kát. holdat tevő területet foglal el, melyből 
közel 21k  hold van beépítve. Van kettős iparvágánya, posta- és táviró- 
hivatala, alsófokú ipariskolája, gyári betegsegélyző-pénztára, külön tűzoltó
sága, teljesen fölszerelt gépész-, lakatos-, kovács-, asztalos-, kerékgyártó- és 
szíjgyártó-műhelye s az elektró-technika czéljaira szolgálóporczellán-czikkek 
szigetelő képességének megállapítására egy 100 elemes battériával fölállí
tott aperiodikus Siemens-féle tükrös galvanométer mérő-eszköz, az állam 
részére szállítandó szigetelőknek az állami közegek által darabonkénti
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megmérésére, megvizsgálására és átvételére egy külön e czélra berendezett 
helyiség.

Az eddig gyártott edények alakjai 4190 drbra, a díszítés rajzai 2190 
drbra rúgnak; porczellán-czikkekből van 600 minta, terrakotta- és majolika
építészeti minta 1450, kályha-minta 150, chamottekő-minta 300. A gyárt
mányokból egy-egy példány a gyári múzeumban és raktárakban van 
elhelyezve, melyek, valamint a gyár is, minden héten szerdán az idege
nek által megtekinthetők.

Nyersanyagot földolgoztak az 1893-ik évben 32.700 mmázsát, mely
ből 18.300 mmázsa a pécsi agyagbányából került ki, 14.400 mmázsát pedig 
az ország különféle vidékeiről hoztak.

A Zsolnay-gyár gépfölszerelése jelenleg a következő : 3 gőzgép, (60, 
15 és 150 lóerejü), 12 porczellán- és fayence-, 6 majolika- és terakotta- 
(közte egy kettős), 7 kőanyag- és progranit-égető (közte 5 kettős), 2 
kőagyagcső-, 17 muffel-, 1 zománczolvasztó-, 1 gázkemencze; 22 agyag- 
iszapoló-készülék és medencze, 2 zúzómű (4—4 vályúval), 1 desintegrator, 
1 ramasseur, 1 fogas agyagtörő, 1 hengeres agyagzúzó, 4 kavaró-, 2 cse
rép- és kőzúzó-dob, 3 chamotte-zúzógép, 5 agyagszűrő és sajtoló, 7 agyag
gyúró és kavaró, 3 frictios-sajtoló, 1 agyagcső-sajtoló, 4 kézi-sajtoló, 1 
pater noster-féle agyagszárító, 6 árúfölhúzó-gép, 1 cserép- és kőzúzó, 18 
máz-őrlő-malom, 8 szivattyú, 1 közönséges és 1 akkumulátoros hidrauli
kus sajtoló-gép keramitlap sajtolására, 120 fazekas-korong, 12 festékőrlő- 
dob, 7 festékdörzsölő-üvegkorong, 4 csiszoló-gép, 1 vaseszterga-pad.

A munkások száma 700, közte mintegy 100 nő. A Zsolnay-gyárban 
a munkások még egy évtizeddel ezelőtt is kevés kivétellel külföldiek 
voltak, kiváltképen a rajzolókat, mintázókat és korongolókat kellett hozatni, 
mivel ily hazai erő nem állott rendelkezésre. 1886-ban Zsolnay egy agyag- 
ipar-iskolát állított föl, melynek állami fölügyelet alatt födözi ma is fön- 
tartási költségét s hol jobbára a munkások gyermekei nyernek kiképzést. 
A hazai erőkből képezett így Zsolnay maga számára gyári munkásokat 
s oly szerencsés eredménynyel, hogy míg 1883-ban a munkások 2/s-a még 
külföldi volt, ma a munkások majdnem kizárólag magyarországiak s job
bára a gyárban nyerték a kiképeztetést.

A nyers-anyagot Zsolnay belföldről szerzi be s egyik kiváló érdeme 
az, hogy fáradhatlan és költséges kísérletei utján — több mint 300 hazai 
agyag-mintát vizsgált meg és próbált ki — sikerült a porczellán-gyártás- 
hoz hazai nyersanyagot kellően elkészíteni s ez által a csehországi 
kaolint mellőzni.

A gyár hírnevét a világpiaczokon megállapított díszfayence-ok mel
lett kitűnő minőségben, ritka műizléssel és egyre nagyobbodó terjedelem
ben készítenek finomabb építő-anyagokat, m int: kemény terrakotta, színes 
építő-majolika és burkolat-lemezeket, a mi mellett 1891-ik év óta tág tér 
nyílt a közönséges építészeti díszítések gyártásának is. Az első műépíté
szeti díszítményt majolikából a vasmegyei Máriafalván állította föl Zsolnay, 
Steindl Imre műegyetemi tanár tervei szerént: egy góthstílü oltárt,szószéket
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és keresztelő-medenczét; 1893-ban pedig a budapesti belvárosi plébánia- 
templomban készült egy góthstílü 13 m. magas oltár fayenceból, fényes 
és fénytelen szinekben, gazdag aranyozással; a budapesti iparművészeti 
muzeum, az új országház részére mintegy fél millió frt értékben megren
delt remek építési díszítmények mind a Zsolnay geniálítását hirdetik.

Hogy a műépítészeti czéloknak, különösen a szobrász-munkáknak 
még jobban megfelelhessen, egy kiváló kemény és kőszerü anyagot állí
tott elő, melyet „Pyrogranit“ név alatt hozott forgalomba s mely erősen 
kiégetett állapotban sárgás-szürke kőszinü s oly kemény, hogy vassal, vagy 
aczéllal ütve erősen sziporkázik. Ellenállósága a légbeli csapadékokkal és 
fagygyal szemben jóval nagyobb, mint a szobrász-munkákhoz használható 
köveké s a polychromozásra, különösen pedig a fénytelen színezésre igen 
alkalmas. A budavári Mátyás-templom főbejárata fölötti tympanon poly- 
chromos pyrogranitból készült. Romániában Jassy és Krajova városokban 
franczia műépítészek által restaurált templomok külső faldíszítésére szol
gáló 364 pyrogranit életnagyságú szentképet, a budapesti új országház összes 
udvari szobrász-díszítményeit, a budapesti műegyetem díszítményeit, a pécsi 
nemzeti színház szobrász-díszítményeit pyrogranitból szintén a Zsolnay- 
gyár szállította.

A díszműtárgyak közül Zsolnay 1882 óta sajátos sárga szinü reliefes 
s bizarr aranydíszítéssel ellátott magyar jellegű korsókat készít, melyek 
Amerikában igen kedveltek s nagy mennyiségben vitetnek ki.

A Zsolnay-féle díszművek úgy a színek elevensége és finomsága, 
valamint a rajz és idom korrektsége és stílszerüsége tekintetében a legjobb 
e nembeli angol termékek mellett fényesen kiállják a versenyt. Az anyag 
kedves, meleg színe az orion-fayencera emlékeztet; a máz alatt lévő páte- 
email színek annyira összhangzók az alappal, hogy e nemben mi kívánni 
valót se hagy fönt. E díszműtárgyakon az Ízlés irányát illetőleg kétség
telenül meglátszik ama nemes hatás, melyet Oven Jones, Readgrave, 
Racinet és különösen Audsley pompás publikáczióinak alapos ismerete s 
azok orientálizáló befolyása keltett.

A díszedények és művek gyártása terén Zsolnay folyvást ébren 
tudja tartani gyára iránt a világpiaczok érdeklődését azzal, hogy rövid 
időközökben sok érdekes és becses újdonsággal szaporítja gyártmányait. 
1887-ben elért vívmánya volt az üvegtechnikának (gyöngyház-modorban) 
a kerámiával való egyesítése. 1892-ben fölötte becses találmánya volt a 
díszedényeknek oly mázzal való ellátása, melyen az égetés alatt a külön
féle szebbnél-szebb márványerezetekhez teljesen hasonló erezetek ma
guktól képződnek. A múlt évben sikerült tökélyre vinni egy újabb 
találmányát, melyet „eosin“-nak nevez s mely az idei ezeréves kiállítá
son nagy föltünést keltett. E találmánya hasonlít a régi híres spa
nyol lüster-fayencehoz, ama különbséggel, hogy a Zsolnay találmánya 
művészi kivitelben messze fölötte áll annak. Erős bordó-vörös alapon török, 
indiai, perzsa motívumokkal vannak díszítve az eosin díszedények, csecse-
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becsék, vázák. A gyár különben már az 1900-ik évi párisi világkiállításra 
is erősen készül.

A Zsolnay-féle díszművek kiválóbb kelendőségi piaezai Angol-, 
Franczia-, Németország s különösen Amerika. A közönségesebb s külö
nösen építészeti czikkek rendszerént az aldunai országokba exportáltatnak. 
Zsolnay különben ma uralja az összes világpiaczokat egy, vagy más czik- 
kével, melyek a következő 9 nagy csoportra oszlanak: terrakotta-, majolika- 
czikkek, kályhák és kandallók, fürdőkádak, mozaik padlózat-burkolat- 
lemezek és koczkák, vasklinker-koczkák, porczellán-czikkek, tűzálló-czikkek 
és kőanyag-árúk. A közönséges használati edények közül nem lehet föl
említés nélkül hagyni a ma már nagy mennyiségben gyártott „szürke 
kőedény“-t, mely a bunzlaui kőedény mintájára készül és a „rouge“ 
(rózsaszínű) edényeket, melyek különösen kedveltek a háztartásban s a 
csehországi kőedényeket egyre jobban kiszorítják.

A /azekas-iparnak Pécsen kívül legtöbb képviselője van a hegyháti 
és mohácsi járásban; Mágocson a fehéredényeket, Mohácson pedig a 
fekete vizes-korsókat jó minőségben és nagy mennyiségben készítik, 
utóbbiakat jobbára házi-iparilag.

Mágocson Bach Gyulának van egy jó hirü fehéredény-gyára, mely
nek közönséges használati edényei kielégítő keresletnek örvendenek s 
sikeresen versenyeznek a külföldi hasonló termékekkel.

Agyagipari speczialitást képez Baranyában a Mohácson készí
tett, máz nélküli fekete szinü vizes-korsó, mely az aldunai melegebb 
tartományokban igen kedvelt, mert lyukacsos alapanyagánál fogva a 
vízből falán keveset mindig átszikkaszt, mely vízmennyiség a korsó 
külső fölületén folytonosan párologván, a korsót környező meleget abszor
beálja s a viz a korsóban hűsen marad. E korsókból évenként, melyek 
készítésével csak Mohácson foglalkoznak iparszerüleg 44-en, háziiparilag 
mintegy 100-an, 50—60-ezeret exportálnak s még több lenne kivihető, ha 
iparosaink az igényekhez alkalmazkodva, a talán századok óta használt 
készítési módot és formát megváltoztatnák.

Kályhásaink készítményei úgy ár, mint minőség tekintetében szép 
haladásról tanúskodnak. A vidéken első helyen állanak a mágocsi kály
hások, kik a szomszéd megyékben szép üzleteket csinálnak. S zily  László 
szentmártoni kastélyába az összes renaissanee-stílü, kitünően sikerült 
kályhákat Mágocson készíttette.

Az egykori, Mohácson nagy mérvben űzött vörös agyagpipa gyártása 
még a 70-es években megszűnt.

Tégla-égetéssel a megyében 70 önálló vállalat foglalkozik, ezek közt 
6 nagy termelőképességgel biró téglagyár Pécsre esik. Újabb időben 
Deutsch A. állított föl a technika legújabb vívmányai szerént berendezett 
tégla-körkemenczét Pécsett, mely naponta 6—7000 drb téglát éget ki, 
évi termelőképessége pedig 2 millió drb tégla és cserép. Foglalkoztat 60 
munkást s az agyag meggyúrása és előkészítése gőzgép által hajtott segéd
gépekkel történik. Piacza csak a környékre terjed ki.
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Másik nagy gőztégla-gyárunk Mohácson van, mely 120-ezer forint 
befektetéssel épült föl s újabban egy 10 lóerejü gőzgép beállítása foly
tán évi termelőképessége 8 millió drb tégla, 3Va millió drb cserép és Ve 
millió hornyolt cserép előállítására rúg. 150—180 munkást foglalkoztat s 
termékei Budapesten és a Duna mentén fekvő községekben találnak piaczot.

W urster Antal pécsi czementárú-gyárában Tbomann-féle színes 
czementlemez-tetőcserepeket állít elő portland-czementből, melyeknek előnye 
különösen a tetőre gyakorolt kevés súly, bő- és nedvességnek ellentálló 
képesség. Pécsett már több épület van ily cseréppel födve; az újabban 
fölkapott pala- s megszokott cserépfödéssel szemben nehezen bir tért 
hódítani. Mohácson Blau Rezső  gyárt színes czementlapokat és építési 
díszítményeket. Czementből készülő építészeti anyagokat különben mind-

Mohácsi korsósok, Zelesny K. fényképe után.

jobban kiszorítja a tartósabb s ma már olcsó áron kapható terrakotta. 
Czementlemez-készítőink száma tavaly 5 volt.

Aszfalt-iparral csak Pécsett foglalkozik egy vállalat, mint a magyar 
aszfalt-részvénytársaság bizományosa, ki az utóbbi években Pécsett több 
nagyobb forgalmú utcza aszfaltirozása folytán elég foglalkozást talált.

Mészégetőink száma egy évtized alatt 6-al szaporodott s jelenleg 
7 van. Legnagyobb mészégetője van Pécsett Deutsch Adámnak, ki kül
földi (porosz) szénnel s 15 munkással évenként mintegy 40-ezer mmázsa 
meszet éget mecseki mészkőből s a környéken, továbbá Szlavóniában, 
Boszniában s a szomszéd-megyékben adja el. Egy mmázsa mész ára 95 kr. 
Jelentékeny mészégető-telepeink vannak Siklóson, Beremenden, ü-falun, 
Megyefán.
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A kőfaragó-ipar megyénkben megmunkálásra bőségesen talál anya
got, ez iparosaink azonban nincsenek eléggé foglalkoztatva, mert az épü
letekhez használt lépcsőköveket az építő-mesterek többnyire Nabresinából 
készen hozatják s kőfaragóink jobbára csak homokkő-lépcsők és sírkeresz
tek készítésére szorítkozhatnak. Tavaly az egész megyében 20 önálló 
kőfaragó volt.

A ma/omkó'-készítés a vizi-malmok eltűnése folytán szünőfélben van.
Ü veget megyénk területén jelenleg nem gyártanak. Üveghutánk volt 

1805-ben Ó- és Újbányán, mely azonban 1820-ban már nem működött; 
a 30-as években Hosszú-Hetényben volt egy üveggyár, melynek 1856-ban 
való megszűnését, az olcsó kőszenet akkor még nem használhatván, a fa 
drágasága okozta.

Az üveges-iparnak, mint tulajdonképeni iparnak, az egész megyében 
15 képviselője van, ezek túlnyomó része azonban edény-kereskedéssel 
foglalkozik, úgy annyira, hogy Pécsett is kizárólag üveges-iparos csak 
1 van. Ez iparág ma már átment — mondhatni — egészen az edény- 
kereskedők és vándoripar üzemkörébe.

B ő r - i p a  r.

Túl a Dunán Baranya-, Sopron- és Tolnamegyében van a bőripar 
legerősebben képviselve s az összes népesség 0T0—OT5°/o-át teszik a bőr
iparosok, míg a többi megyék alacsonyabb %-kal szerepelnek. A bőripar 
régi idő óta virágzó iparág volt Baranyában, különösen pedig a megyei 
székhelyen, honnét 1720-ban az u. n. óhitüek végképen kiüzetvén, templo
mukat bőrgyárrá alakították át. E bőrgyár azóta folyvást üzemben van s 
jelenleg is Erreth A. tímár birtokában 20—25 munkást, foglalkoztatva, 
kitűnő minőségű gyártmányai kiterjedt vidéken ismeretesek s a legjobb 
üzletmenetnek örvend.

Tímáraink híresek voltak már a múlt században — a pozsonyi és 
pécsi tímárok az egész országban az első helyre sorakoztak — s a megyénk
ben előállított bőrárúk a legjelesebb e nemű gyártmányok közé tartoznak 
ma is, mert tímár-iparosaink nagy buzgósággal igyekeznek a bőrgyártás 
terén fölmerült újabb vívmányokról tudomást szerezni s azt foganatba 
venni. Noha igaz az is, hogy tímáraink, kik még a 40-es években csak 
Pécsett 11-en voltak, a 80-as évektől kezdve számbelileg megfogytak, főleg 
a bőrgyárak részéről is szokásba vett utaztatás s a bőrgyártásban tett 
nagy technikai haladás folytán a bőrgyárak túltermelése miatt. Jelenleg 
számuk az egész megyében csak 13-ra rúg. Két nagy termőképességgel 
biró pécsi bőrgyárunk azonban a számbeli megfogyást a termelt bőrárúknak 
úgy mennyiségére, mint minőségére nézve a gyártás fokozatos emelése 
által bőven pótolja. Kisebb tímárainknak, kik még három évtizeddel ezelőtt 
kedvező viszonyok közt voltak, e számbeli apadása tovább tart s az ósdi 
kikészítési eljáráshoz való ragaszkodásuk természetes következményeként 
tapasztalható rossz üzletmenet ez iparág tanulásától mindenkit visszatart;
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a kisebb tímárok így lassanként eltűnnek a gyárak mellett megyénkből. 
Pécsett 1890-ben csak egy tímár-tanoncz volt, a 2 bőrgyárunkban alkal
mazott munkások nagy része cseh és morva. A mohácsi és siklósi járá
sokon kívül a megye többi járásaiban ma már egyetlen tímár se található.

Legnagyobb bőrgyárunk a H öfler-testvérek  gőzerőre berendezett 
bőrgyára, mely az egész országban egyike a legjobb hírnevű és legna
gyobb termelő-képességgel biró bőrgyáraknak. A mostani gyár, mint pri
mitiv eszközökkel és 6 munkással dolgozó tímárműhely még e század 
elején alapíttatott; fokozatosan haladva s a bőrgyártás terén fölmerült 
vívmányokat a legelsők közt alkalmazva eleinte lassan, az 1889. év óta 
azonban, mikor a czég a föloszlott pécsi kőszénbánya- és gépgyár-rész
vénytársaság épületét megvéve, azt mintaszerű bőrgyárrá alakította át, 
rohamosan fejlődött s e fejlődés a termőképesség fokozását illetőleg tovább 
tart s a gyártulajdonosoknak évről-évre szaporítani kell a gyártási helyi
ségeket.

A gyár 16 kát. hold területen fekszik. A bejárat melletti egy 
földszintes és egy emeletes épületben vannak az irodák, raktárak, munkás
lakások s a gyár specziálitását képező muszka-bagaria és szíjbőr készí
tésére berendezett műhely 4 ványoló - gépgel. A segéd - gépeket 60 
lóerejü gőzgép hajtja, mely 122'47 m2 tűzfölütetü kazánnal van kapcso
latban. A hámvas helyiségben van 9 áztató és 32 meszesgödör, mindannyi 
csatornázva, melyekbe 3000 hl. viz ereszthető be, 287 a cserié külön
böző fokai szerént beosztott cserző-kád, 60 gubacs-kád s 3 bőrmosó-gép 
egy nagy emeletes épületben van elhelyezve, melynek emeletén van 2 
Excelsior s 1 Harnig-féle cserző- és gubacs-malom, melyeken az évenként 
a cserzéshez szükséges mintegy 150 vasúti vaggon fenyő-, tölgycser-gubacs, 
vallonea és mirabola anyagból 50 vaggonra valót őrletnek meg, a többit őrlet
lenül használják föl. A cserző mellett van a gép- és kazánház a vízszi
vattyúval, a gépház fölött a víztartók, hová az Árpádról jövő s 15-ezer 
lil. magában foglalni képes víztartóból a vizet a gép szivattyúzza föl. Az 
óriási víztartók vize 5 napig elegendő a gyárnak, mely a vízhiány ellen 
a gyárat biztosítja. A gépház mellett van a cserkivonatot angol módszer 
szerént készítő telep 10 telepkáddal. Egy másik nagy emeletes épület 
földszintjén van a bőrkikészítés (zurichterei), melyre szolgálnak egy mán- 
goló-gép 4 asztallal, egy kézimángoló-gép, 6 bőrelőkészítő-gép Gláser-féle 
bőrmángoló-géppel, 2 Gláser-féle taszító-gép 3 sínen haladó forgatható 
asztallal; az emeleten egy bőrsajtó a nedvesség kisajtolására, egy Frey- 
féle hasító-gép, egy zsirozó-gép kettősfenékkel, egy Gláser-féle fodorító- 
gép, 24 táblaasztal, közte 14 márványasztal, festőszoba 2 nagy asztallal, 
fényezőszoba 3 nagy asztallal, az egész emelet fölött nyári szárító s 4 
téli szárító-helyiség van ; a központi szárítónál Meisner-féle fűtést alkal
maznak s 2 központi fűtés egyike Blackmann-féle szelelővel van ellátva. 
Az egész gyári helyiségben a különböző fokú vizet és levegőt keresztül
vezető csövek hossza meghaladja a 3000 métert. Az összes gyári helyi
ségeket villámmal világítják.
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A gyár termelőképessége volt 1877-ben 1500 drb, ma 60—70.000 drb 
különféle bőr. A gyár 2—3 év óla teljes erővel dolgozik. Készít főleg 
mint különlegességet muszka bagariát és szíjbőrt, továbbá talpbőröket, 
barkás, sima és barna tehén- és borjú-fölbőröket s angol talpszéleket. 
Kiviteli piaczai: Ausztria (különösen Isztria, Krajna, Galiczia és Fölső-, 
Alsó-Ausztria), Bulgária, Szerbia, Bosznia, Románia; utóbbi országokba 
a gyár részben a budapesti kereskedelmi muzeum ottani képviselőségei 
közvetítésével élénk forgalmat csinál.

Az irhás- és tabakos-ip&r, mely hajdan virágzó iparág volt, kivált a 
megyei székhelyen, egészen megszűntnek tekinthető. Tabakos csupán Pé
csett van még egy, irhás pedig a mohácsi és siklósi járásban 1—1, ipar- 
szerüleg azonban már ezek se dolgoznak.

Kordovános-iparos ma egy sincs már megyénkben; e század máso
dik tizedéből való czéhokirat szerént pedig csak Pécsett 25 ilyen iparos volt.

A keztyü -ipar csak Pécsett van képviselve 4 iparos által, kik között 
az 1861-ben alapított Hamerli János nagyobb szabású keztyügyára úgy 
ízléses kiállítás, mint a bőr minőségére nézve a legjobb franczia e nemű 
gyártmánynyal is sikeresen versenyző keztyüket állít elő s élénk kivitele 
van Ausztriába, Romániába, Német- és Angolországba; a belföldről pedig 
kitűnő eredménynyel szorítja ki az idegen gyártmányt. Évi termelőképes
sége 80—100-ezer pár különféle, franczia Jouvin-féle szabással készített 
keztyü. A keztyük kitűnő minőségét nagyban elősegíti az, hogy az azok
hoz való bőrt is maga a gyár készíti és fösti, melyhez a nyers bőröket 
a déli tartományokból, Bulgária, Törökországból és Maczedóniából szerzi 
be. Melléktermelés gyanánt készít a gyár tímár-gyapjút is, melyet cseké
lyebb részben belföldön a szűrposztó-gyártáshoz, nagy részben Ausztriába 
posztó- és pokrócz-gyártáshoz ad el. A gyár munkásainak száma 48—60 
s 50 varrógéppel dolgozik.

S zíjgyártó  Pécsett 12, a megyében 72 van.
A czipész- és csizmadia-ipar egyike megyénkben amaz iparágaknak, 

melyek legtöbb kisiparos s egyszersmind a legtöbb segédnélküli vállalatot 
foglalkoztatnak.

ZErtuLiLAzati-ipar.

A ruházati-ipar legkiválóbb ága a szabó-ipar megyénkben, mely ma 
két csoportra oszlik; az egyik a mértékszerinti megrendelésre, a másik a 
kész ruha-kereskedéseknek dolgozó szabó-ipar. Az elsőben kevés a jó 
munkás, de azokat jól fizetik, az utóbbiban sok és rossz munkás dolgozik 
csekély fizetésért. A megrendelésre dolgozó szabóktól a közönség szövet- 
és munka-minőség dolgában a legjobbat követeli s többnyire hitelt kíván, 
a másiknál hitvány szövet és olcsó munka, de készpénzfizetés járja.

Női szabósággal túlnyomólag nők foglalkoznak s ezek nagyrésze is 
csak háziiparilag. Konfekczió-árúk, köpenyek ritkán készülnek mcgren-

40
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delésre, jobbára az e czikkekből nagy raktárt tartó divatárú-kereskedé- 
seinkben árulják az eféléket.

Szűrszabósággal csak a hegyháti, mohácsi, pécsváradi és siklósi 
járásokban foglalkoznak, hol a nép viselete ez ipar készítményeit meg
tartotta ; a régi czifra-virágos drága szűrök helyett azonban ma már job
bára csak az egyszerű zöld, vagy fekete posztóval körülszegett olcsó 
szűröket keresik.

A kalapos-ip&v egészen elveszítette egykori jelentőségét s a 60-as 
években még virágzott ez iparunk ma nagyon szerény viszonyok közt van. 
Tehetősebb kalaposaink ma már tulajdonképen kalapkereskedők lettek.

A szücs-ipar termékei közt még a közönségesebb árúk találnak csak 
vevőre a köznépnél, ezeknél is azonban a régi keresletet távolról se 
megközelítő mérvben.

A ruházati-ipar leginkább ki lévén téve a gyári-ipar versenyének, 
mely a közönség által keresett olcsó, tetszetős árúkat állítja elő; ez ipar
csoport megyénkben, hacsak a szövetkezés által ez is jobb viszonyok közé 
nem juthat, általában pangásnak indult s a számbeli gyarapodás egyes 
ágainál itt is a kontárság terjedésére mutat.

Fonó- és szövő-ipar.

Több mint hétszázados fonó- és szövő-iparunk ma kezdetleges formá
ban van képviselve s egy pár takácsot kivéve, többnyire segédmunkás 
nélkül, csak a legszűkebb környék fogyasztásának kielégítésére irányuló 
terjedelemben űzik.

A tatár-pusztítás előtt már lendületet vett, a XV. század vége felé 
is virágzott pécsi posztógyártás, mely még e szazad legelején is több ked
vező üzletmenet folytán meggazdagodott iparost mutat fö l: régen meg
szűnt s a 4 posztómalom-tulajdonos tönkre ment a kallójuk miatt folyta
tott hosszas pör miatt.

A  posztó-gyártás föltámasztására nem hiányoztak a kísérletek. A 40-es 
évek elején egy Mihálovics nevű vállalkozó alapított Pécsett posztó-gyárat; 
a 3 évtizedes szünet alatt e vidékről elszokott fogyasztó-közönségnél azon
ban nem találván már gyártmányai kelendőségre, a posztó-gyártással föl
hagyott. A negyvenes évek közepén egy külföldi, részvénytársulati alapon 
próbált Pécsett posztógyárat létesíteni; e gyár létre se jöhetett, mert a 
kibocsátott 1200 drb 100 pfrtos részvényből csupán 165 drbot jegyeztek.

Sokkal nagyobb, sőt a várakozást fölülmúlni hivatott kilátással 
kecsegtetett ama mozgalom, melyet a pécsi iparkamara a szövő- és köt- 
szövő-iparnak Baranyában gyáriparrá való fejlesztése érdekében széles 
körben a 80-as évek elején megindított s melyhez az állam támogatását 
is megnyerte. Kiváló eredményre azonban ez se vezetett.

A gyapjufonó-ipar, mivel készítményei a köznép, különösen a német 
földművesek részéről igen keresettek, régibb idő óta virágzásnak örvend. 
Mint kézműipart leginkább a megye székhelyén űzik. A gyapjút falukon
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a kisebb termelőktől vásárolják össze, maguk preparálják a földolgozásra, 
maguk mossák meg újra, föstik vegyi szerekkel s kézi gépeken fonják 
fonallá. Ez iparosokat általában harisnya-kötőknek hívják, mivel túl- 
nyomólag harisnyát, e kívül azonban keztyüket, czipőket és u. n. jánkli- 
kat is állítanak elő.

Szűrposztót megyénkben nem állítanak elő. A 40-es években Pécsett 
még híres volt a pokrócz-készités; ez azonban egészen megszűnt. A 
pokróczosok czéhe, mely 15—20 tagból állott, föloszlott, közös kallójukat 
eladták.

Gombkötő Pécsett van 2, vattakészítő  1, kik azonban ez iparágat 
csak mint mellékfoglalkozást űzik.

K ötélgyártó  megyénkben 50 van, kik csak a legszűkebb környék 
szükségletének födözésére dolgoznak.

Takácsaink száma az 1882-ik évi 176-ról 308-ra emelkedett. Ezek
nek túlnyomó része azonban csak téli időben foglalkozik a takácsiparral 
s nyári foglalkozásuk leginkább a háziiparilag készített fonalak megszö
vésére terjed ki.

A tarisznyás-ipar, mint iparszerü foglalkozás két évtizeddel ezelőtt 
megszűnt.

Fonó- és szövő-iparral megyénkben az összes népesség O'350/0-a fog
lalkozik s megyénket ez iparágban túl a Dunán Somogy-, Tolna- és 
Sopronmegye múlja fölül.

P a p i r - i p a r .

Papirt Pécsett a múlt század második felének közepén még készí
tettek. Klimó püspök állított föl egy papir-malmot, mely azonban alapí
tója halála után beszüntette működését. 1838-ban Hüttner K eresztély  
vette meg 13-ezer forintért s helyezte újra üzembe. Evenként 1600 mázsa 
rongyból 4—5000 rizsma papirt készített, melynek egy részét Belgrádba 
szállította. Jobbára csak „szép készületü színezett és nyomtató-papirt* 
állított elő, melylyel az első magyar műkiállításon is részt vett. E papir- 
malom a 60-as évek elején szűnt meg. Haas állítása szerént Hirden és 
Pécsváradon is volt hajdan papir-malom.

A papir-ipar jelenleg Pécsett 6, a megyében 4 könyvkötő által van 
képviselve.

Sokszorosító-ipar_

A Magyarországon Budán fölállított első nyomda után 300 év múlva 
létesült megyénkben az első nyomda Pécsett, melyet 1773-ban Klimó 
püspök alapított. Ez időtől kezdve a könyvnyomda-ipar megyénkben foko
zatosan s az utóbbi években rohamosan fejlődött. A ma is föntálló s 
bérbe adott lyceumi nyomdának már e század harmadik tizedében 4 saj
tója, 73-féle, több mint 95 mázsát nyomott betűje s 400 pfrt értékű lénia-

40*
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öntő-gépje volt. Ma könyvnyomdász-iparunk, különösen a megyei szék
helyen oly magas fokon áll, hogy a fővárosi nyomdákkal sikeresen 
versenyezni képes úgy a munka kiállítása, mint ár tekintetében. Könyv
nyomdáink könyvkötészetet is tartanak fönt s kicsinyben a mindennapi 
fogyasztás tárgyát képező Írószereket is árusítanak. Nyomdáinkat külön
ben az akczidencz-munka s a megyénkben megjelenő 2 napi- és 6 heti
lap nyomása is eléggé foglalkoztatja; önálló mű csak 8 —10 jelenik meg 
évenként. Könyvnyomdáink száma Pécsett 3. Siklóson, Mohácson 1—1.

A fényképészek  száma 1882 óta 2-ről 7-re szaporodott s egy pár 
jeles szakerővel van képviselve. Legjelesebb Zelesny Károly udvari fény
képész.

Czímfestő Pécsett kettő van ; a vidéken jobbára a szoba-festők czím- 
és ezégfestéssel is foglalkoznak.

■Veg"yészeti ipar.

A vegyészeti ipar megyénkben nagyon szerényen s leszámítva a 
pécsi 2 nagyobb szappan-gyárat és a légszesz-gyárat, csak kisipari válla
latokkal van képviselve, noha az iparcsoport több ágának meghonosítására 
nézve itt igen kedvező föltételek állanak fönt.

A 40-es években primitiv berendezés mellett működött gyufa-gyár 
csak kísérletezés volt s csakhamar megszűnt. A G ilitzer J. és ßa tulaj
donát képezett keményítő-gyár az 1879-ik évben már nem állott fönt. 
Az óbányai keményítő-gyár pedig, mely búzából kitűnő minőségű kemé
nyítőt állított elő s a melynek különösen „Tulle anglais“ keményítőjét dicsér
ték ; gyártmányait csak a közeli vidéken lévén képes értékesíteni: a rizs
keményítőnek elterjedése miatt pár évi föntállás után beszüntette műkö
dését. Keményítő-gyártással jelenleg megyénkben senki se foglalkozik.

Csontszenet Zsolnay Vilmos gyártott Pécsett, melyet magyar és cseh 
czukorgyárosoknak adott el. 1878-ik évben mintegy 2400 mmázsa csont
szenet hozott forgalomba. A czukor-gyárak részéről azonban a kavics- 
filtráczió használata mellett a csontszén kereslete megcsökkenvén, a trá- 
gyázási czélokra szolgáló párolt csontliszt gyártását vette később foganatba, 
melyet Németországba szállított, a melléktermény gyanánt nyert csontzsirt 
pedig részint helybeli szappanosoknak, részint Ausztriába adta el. A gyár 
kiterjesztése folytán a csontszén-gyártást 1886-ban beszüntette.

Olajnak nagyobb mennyiségben való gyártásával csak egy géppel 
dolgozó pécsi olaj-gyáros foglalkozik. A többi 9 olajütő a repcze-olajat 
csak kisiparilag, nagyon kezdetleges eszközökkel állítja elő a legszűkebb 
környék számára.

Szappanosaink száma egy évtized alatt nem emelkedett s jelenleg 
is 10-en vannak Baranyában, kik különösen a közönséges mosó-szappa
nokban élénk forgalmat csinálnak. Jankovics Hugó pécsi szappan
gyára mintaszerű berendezésű s mióta franczia mód szerént pipere-szappa
nokat is gyárt, nagy lendületet vett. E szappan-gyár 1857-ben alapíttatott.
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Ma 1G—20 munkást foglalkoztat s évi termelőképessége 4 —5000 mmázsa 
szóda, 2000 mm. gyertya, 5000 mm. mosó-szappan, 2000 mmázsa pipere- 
szappan.

Világító-gázt már a 40-es években Linberger pécsi czukorgyáros 
állított elő. A világító-gáz készítésével jelenleg foglalkozó pécsi légszesz
gyár 1869/70-ben építtetett s eleinte egy bécsi czégé volt, 1876 óta pedig 
a trieszti általános osztr. légszesz-társulat tulajdona. A gyárnak 3 drb 
2050 m:j tartalmú légszesztartánya van s 3 nagy, 18 görebet tartalmazó 
légszeszfejlesztő-kemenczével, G tisztító- és megfelelő számú légszesz- 
mosókkal és süritőkkel dolgozik. Az évi termelés a jelenlegi berendezés 
mellett 600-ezer köbméterre fokozható; az 1894—95-ik idényben 448.38G 
köbméter légszeszt termelt. A munkások száma 46. A légszeszt pécsi, 
osztraui, karioni és dassniti-i kőszénből állítják elő. Ara magánosok 
részére világításra 15 kr., városi és nyilvános középületek részére 12'36 kr., 
utczai világításra 8‘24i kr., ipari czélokra 12 kr.

A légszesz-gyár pírszenet is állít elő, a múlt évben 9911 mmázsát 
termelt; továbbá kátrányt, melyből tavaly 915 mmázsát gyártottak s 
métermázsája 3—4 írtért kelt el Baranyában s egy része Boszniában.

Mezei egérirtó-szer készítésével Sipőcz István  pécsi gyógyszerész 
foglalkozik s biztos hatású szerének nemcsak Magyarországon és Ausz
triában, hanem külföldön is kelendősége van.

Élelnaezési ipar.

Az élelmezési iparcsoportban a legjelentősebb helyet foglalja el 
megyénkben a malom-ipar, mely a legelső iparágaink közt is elsőrangú 
ipart képezett. Már 1190-ben, mikor megyénkben többféle iparág volt 
meghonosodva s az akkori ipari fejlettséghez képest nagy terjedelemben 
űzve, a malom-ipar a legjövedelmezőbb ipar volt, mit kétségen kívül bizo
nyít az, hogy az összes iparágak közt a malom-ipar volt az, melytől a 
templomi szabályok szerént a pécsi püspökségnek tizedet kellett adni. 
A fogyasztás növekedése által egyre fokozódó jövedelem, a megyénkbon 
rendelkezésre állott vizi hajtóerő malmaink számát rohamosan szaporította 
s ezek közt a XIV. században már nem egy nagyobb malmunk volt, mely 
az akkori időben jelentékeny értéket képviselt. Az üröghi patakon lévő 
nagy vizi-malom és tartozéka 48 frton kelt el, melynek a mai viszonyok 
közt 4000 frt felel meg. A XVI. században malmaink száma már oly 
nagy volt, hogy csak Pécsett 40 vízimalom állott fönt. A jelen század 
4-ik tizedének közepén fölépült Pellérden az első gőzmalom is s 1875-ben, 
tehát 3 évtizeddel ezelőtt a baranyai malmok összes száma 792 volt, 
melyek közül 769-nél viz, 13-nál gőz és 10-nél ló és barom szolgáltatta 
a hajtóerőt. A gőzmalmok közt első helyet foglalt el már a 60-as évek ele
jén bérbe adott s ma S zily  László tulajdonát képező gödre-szent- 
mártoni gőzmalom, mely akkor 34 munkást foglalkoztatott, 6 járatra 25 
lóerejü gőzgépre volt berendezve és W ächter K. mohácsi gőzmalma 55-ezer
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mázsa évi őrlőképességgel, 4 járatra és 30 lóerejü gőzgépre berendezve. 
Ausztriába és Bajorországba is exportált.

A hengerszékek alkalmazásának mind nagyobb elterjedése s a mű
őrlésnek nagyobb térfoglalása következtében malom-iparunk a 80-as évek
ben válságba jutott. A pécsi iparkamara fölismerve malmaink tarthatatlan 
helyzetét s tudva azt, hogy Baranyában a malom-iparra nézve a legked
vezőbb föltételek meg vannak, malmainknak a modern malom-technika 
vívmányai szerént való átalakítása s ezzel malom-iparunk fölvirágzása 
érdekében széleskörű mozgalmat indított meg. A dunai és drávai vízi
malmok közt ugyan lehetett már ekkor is eleget találni, melyekben külön
féle segéd- és tisztító-gépek voltak az őrlőköveken kívül alkalmazásban, 
a patak-malmok közt azonban nagyon kevés volt a malom-technika igé
nyeinek csak legkisebb részben is megfelelően berendezve. E patak-malmok 
mint az egyes gazdaságok tartozékai létesíttetvén, számuk fölötte elsza
porodott s részőrlésre is dolgozván, csak megnehezítették a jobb beren
dezésű malmok helyzetét, melyeknek tulajdonosai így tartózkodtak a 
költséges újításokat malmaikban foganatosítani. Az iparkamara a mozgal
mat három irányban indította meg s a reformmunkálatokat kiterjesztette 
a gőzmalmokra általában, a pécsi tettyei forrás által hajtott vízimalmokra 
s végül a megyében lévő mindennemű kis malmokra.

A kisebb malmok kezdetleges berendezésének megszüntetésére irá
nyult mozgalom ha nem is a remélt, de határozott s itt-ott szép ered
ményre vezetett.

1885. elején Baranyában már 7 nagyobb berendezésű és 17 egyszerű 
gőzmalom volt, a vízimalmok közül pedig 1 nagy és 615 egyszerű vízi
malom működött, ezenkívül 2 száraz- és 1 szélmalom. Önálló malomiparosok 
száma 713 férfi, 40 nő, összesen 753-ra, a munkások száma 588-ra rúgott.

A 7 nagyobb gőzmalomnál működésben volt 7 stabil gőzgép 190 
effektiv lóerővel, 25 malomkőjárat, ezek közt 15 franczia, 10 magyar rend
szerű ; őrlőképességük 24 óra alatt 295 mmázsa őrlemény. A 17 egyszerű 
gőzmalomnál volt a gőzgépek száma 17, lóereje összesen 212, malomkő
járatok száma 46, közte 11 franczia-, 35 magyar rendszerű, kazánok száma 
20. Csak nappal dolgozott 14, kivételesen éjjel is 2, rendesen éjjel is 1. 
Orlőképességük 24 óra alatt 1327 mmázsa.

Az egy nagy vízimalomnak 1 franczia rendszerű malomkőjárata volt 
s 24 óra alatt 4 mmázsát őrölt. Az egyszerű vízimalmoknál tett a viz- 
kerekek száma 728-at, melyek 1465 lóerőt képviseltek, malomkőjáratok 
száma 745-öt. Ezek közül bérbe volt adva 149, eladásra őrölt 80, vámra 386.

Gőzmalmaink száma, különösen az utolsó 5 évben tölb mint meg
kétszereződött ; vizi-malmainknál is még mindig lassú növekedés észlel
hető, noha az utóbbi évben előfordult szárazság miatt több malom rövidebb- 
hosszabb időre kénytelen volt működését beszüntetni.

Nagyobb gőzmalmaink, milyenek a pécsi sertéshízlaló és áruraktár- 
részvénytársaság 50 lóerejü gőzgéppel hajtott gőzmalma, mely nemcsak 
eladásra, hanem díjért feleknek is kitűnő minőségű lisztet őröl, a Mada-
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rász és Sontagh, W eidinger Ferencz pécsi gőzmalmai, a mohácsi és mohács- 
szigeli 3 nagy gőzmalom, a vasasi, beremendi, szt.-mártoni, szt.-lőrinczi, 
mágocsi, kárász-pusztai, siklósi, baranyavári, sásdi, vaiszlói gőzmalmok 
ma már túlnyomó részben modern technikailag vannak berendezve s a 
budapesti malomóriásoktól csak terjedelemre különböznek, gyártmányaik 
minőségére nézve azonban semmivel sem állanak ezeknél hátrább s épen 
ez teszi lehetővé, hogy mindinkább kitágul ama vidék, hol gyártmányaik 
kelendőségre találnak. Be kell azonban vallani, hogy gőzmalmaink nagy
része csak szűk lokális szükségletet elégít ki s nagyobb gőzmalmaink 
jelentéktelen kivitele is jobbára csak Ausztriára szorítkozik.

A pékipar  nagyon el van terjedve megyénkben s a kevés polgári 
haszon mellett is egyre szaporodik számuk, mely az 1882. évi 58-ról a 
folyó évben 81-re emelkedett.

Mézesbábosaink készítményeiket ma csakis vásárokon árusíthatják 
el, a mi a megyénkben található 23 ilyen iparosainknak szűk megélhe
tési keresetet nyújt. A viaszgyertya készítése maholnap megszűnik megyénk
ben, minthogy a kereskedésekben olcsón kapható gyári parafin, stearin 
gyertyák mellett alig keresik.

Czukrász-iparral Pécsett 5, a megyében 2 iparos foglalkozik; ezek 
közül Oroszy Sándor „Pécsi torta“ különlegésségével a belföldön kívül 
is szép üzleteket csinál.

Czukorgyárat 1844-ben állítottak föl Pécsett, mely az első évben 1900 
mázsa nyers répát dolgozott föl s a belőle nyert 800 mázsa czukor egy 
részét mázsáját 20 pfrtért Pestre adta el, más részét maga finomította. 
E gyár azonban nehány évi föntállás után megszűnt. Egy új czukorgyár 
fölállításával most foglalkoznak.

Czukorka-gyárunk, melyet Pécsett 1886-ban Strausz Béla alapított s 
ma egy betéti társaság tulajdona, sikeresen küzdött meg a kezdet nehéz
ségeivel s ma már kitűnő minőségű s aránylag rövid föntállása alatt több 
kiállításon kitüntetésben részeszült gyártmányaival nemcsak kiszorította 
Baranyából és a szomszédos megyékből az idegen czukorka-gyártmányo- 
kat, hanem Horvát-Szlavonországban, Boszniában s a balkánfélszigeti 
államokban is kiterjedt piaczokat hódított meg.

Pótkávé-gyártással, kávépörköléssel és kávéőrléssel Luzsovics László 
pécsi czég foglalkozott a 80-as évek elején s gyárát gőzerőre is tervezte 
berendezni; gyártmányai azonban elegendő fogyasztásra nem találván, 
üzletével csakhamar fölhagyott.

Hentes- és mészáros-iparral Baranyában az összes népesség 0'20-0’25°/o 
foglalkozik. Ez iparág megyénkben egyike a legelterjedtebb iparágaknak 
s henteseink közül többen a hús földolgozásánál, kivált a nagyobb váro
sokban, üzletüket különféle gépekkel szerelték föl. Pécsről a füstölt hús és zsir 
állandó, egyre jelentékenyebb forgalmú kiviteli czikk főleg Németországba. 
Az önálló vállalatoknak rohamos szaporodása e két iparágunkban is azt 
idézte elő, hogy van néhány jómódú iparosunk s ezek mellett a többi 
túlnyomó részben segéd nélkül dolgozó kisipari vállalat. A mészárosok
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száma egy évtized alatt 148-ról 225-re, a henteseké pedig 56-ról 96-ra 
növekedett. Ez iparágakban is, inkább azonban csak a hentes-iparnál 
elharapódzó kontárkodás ellen pécsi szakiparosaink egy mészáros- és hen- 
tes-szakegylet létesítése által keresnek védelmet, az értekezlet tavaly meg 
is tartatott, mely után a szakegylet a pécsi ipartestület kebelében meg is
alakult.

Levágtak az 1894. évben
Pécsett Baranyában

Szarvasmarhát . . . .  3368 5287
B i v a ly t .......................... 6 1
B orjút.............................. 6831 3199
J u h o t ..............................  7362 6296
K e c sk é t .......................... 238 129
Sertést ..................... 13.514 5732

A marhahús-fogyasztás megyénkben az utóbbi években beállott nehéz 
kereseti viszonyok miatt csökkenőben van. Az 1893. évben szarvasmarha 
12.372 drb került vágásra, mihez képest a múlt évi vágás közel 4000 drb 
apadást tüntet föl. A fönti vágási adatok egyszersmind élénk világot vet
nek a megye többi részének húsfogyasztására is, mert friss hús-export, 
vagy a sertéshúst kivéve más húst földolgozó gyár Pécsett sincsen, mely 
a vágások nagyobb számát a hús helybeli fogyasztásán kívül előidézné.

A közvágóhidak száma Baranyában 20, húsfogyasztási adó fejében 
pedig az 1894. évben befolyt 64.834 frt 3^2 kr.

A húsárak Pécsett jelenleg a következők: marhahús 52 kr., borjú
hús 52 kr., disznóhús 48—62 kr., juhhús 32—36 kr. klgrként.

Sajt-készítéssel a legtöbb nagyobb gazdaságban mellékfoglalkozáskép 
s az eladásra nem kerülő tej értékesítése czéljából foglalkoznak. Eladásra 
nagyobb mennyiségben kerülő mérvben azonban csak 4 nagy uradal
munkban készítenek groji, limburgi utánzatu és közönséges sajtot.

A múlt évben létesült és csak az idén rendezkedett be minta
szerűen Pécsett a „Magyar gazdák tejcsarnokau közkereseti társaság 
iparvállalata, melynek tagjai baranyai és szomszédos megyebeli gazdák, 
kik a gazdaságukban nyert fölösleges tejet e vállalat útján értékesítik. A 
vállalat telepén 2 drb 5 lóerejü gázmotor van beállítva, egy tej szállításra 
berendezett fölhúzó-gép, 3 czentrifugál tejfölöző-gép, 3 vajköpülő-gép, 1 
vajgyúró-asztal, 1 pogácsasajt készítésre berendezett turógyúró-gép, 2 
szivattyú, 1 csomagoló-ládák készítéséhez használt körfűrész, 1 előmele- 
gítő-készülék és 1 pasteurizáló-gép hajtására.

Italok, készítése.

1859-ben alapíttatott a jelenleg L ittke József tulajdonát képező s 
„Littke L .“ czég alatt folytatott első baranyai bornagykereskedés és 
pezsgőgyár, melynek a franczia erjesztési mód szerént készített pezsgői, 
noha csak szívós kitartással folytatott küzdelem árán s erős üzleti szel
lemre valló képesség mellett; de ma már messze külföldi piaczokra is utat
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találtak. A L ittke -féle pezsgőbor-gyár telepe és 5 emeletes pinczéi oly 
mintaszerű berendezésüek, hogy azok Pécs városának egyik nevezetessé
gét képezik s azokat az idegenek sűrűén meg szokták látogatni. A pincze 
arányaira elég annyit fölemlíteni, hogy e pinczékben jelenleg is egy millió 
palaczk pezsgő érik.

A gyár-telep földszintjén van a nagy előcsarnok, hol az expedíczión 
kívül a gondosan kiválasztott s kosarakban a telepre szállított szőllőfürtö- 
ket a Reimsban készült nagy pezsgő-sajtókban kisajtolják. A kifolyó szőllő- 
nedv innét a nagy erjesztő-helyiségekbe kerül, hol a következő év tavaszáig 
pihen, a mikor is a melegebb idő beálltával újra a nagy előcsarnokba 
kerül s egy 160 hektóliteres hordóból, melyből egyszerre 20-ezer palaczk 
tölthető meg, megkezdődik a palaczkokba töltés, lefojtás és a dugaszok 
lekapcsolása. A töltött palaczkokat a legmélyebb két pinczébe szállítják, 
hol azok átlag 2 évig feküsznek, hogy az érésnek egy bizonyos fokát 
elérjék. Innét a középső pinczébe szállíttatnak át, gúla alakú állványokra 
haránt fekvésbe helyeztetnek s naponként kétszer minden palaczkot meg
ráznak, mi által a lerakodott salak a dugóig jut. Egy bizonyos idő múlva 
a palaczkok a legfölső pinczébe kerülnek állványokra szájjal lefelé for
dítva s az állás alatt a salak jegecz alakban a dugóhoz tapad. Ez időpont 
után a pezsgőbor a dugó eltávolításával a salaktól megszabadulván, az 
erjedés által fölemésztett ezukormennyiség franczia gyártmányú gép segé
lyével pótoltatik, gépek által újra bedugaszoltatik, lekapcsoltatik s a hőfo
kok szerént beosztott pinczékben elszállítás czéljából raktároztatik.

A ezég pezsgőborai az összes kiállításokon, melyeken részt vett, a 
legnagyobb kitüntetésekben részesült. Az 1885-ik évi budapesti kiállítás 
alkalmával a Littke-íéle pezsgőkből több mint 10.000 palaczk fogyott el 
s megnyilt az út a pécsi pezsgő előtt külföldre, a tengeren túli államokba, 
az indiákra is, hová a ezég most tömeges megrendelésekre szállít.

A pécsi székesegyháznak 1891-ik évben történt fölszentelése alkal
mával őfölsége, F rigyes  főherczeg s a magyar kormány több tagjának 
kíséretében a gyártelepet látogatással tüntette ki s a telep beható meg
tekintése után a nagy előcsarnokban megízlelt „Grand Yins Sec“ pezsgő
borokról a legnagyobb dicséret és elismerés hangján szólott. Ez alkalommal 
a cs. és kir. udvari pinezék számára a Sport, Monopole és Imperial Grand 
Vins Sec pezsgőkből nagyobb megrendelést tettek s legújabban a ezég ács. 
és kir. udvari szállítói czímmel is ki lön tüntetve, már előbb elnyervén L ittke  
József a kereskedelem és ipar terén szerzett érdemeiért a Ferencz József- 
rend lovag-keresztjét. A ezég e kívül F rigyes  főherczeg szállítója; a 
nemzetközi hálókocsi- és európai expressvonat-társaság pedig az összes 
magyar pezsgőborok közül kizárólag a Littke-féle sport-pezsgőt vezette be.

A gyárnak saját főraktárai vannak Budapesten és Bécsben; telepei 
és ügynökségei: Prágában, Lembergben, Zágrábban, Chikagóban, Fiúmé
ban, Máltában, Salonikiben, Sófiában, Konstantinápolyban, Bukarestben, 
Szerajevóban, Nápolyban és Oroszországban. Piaczai e kívül: Angol-, 
Olaszország, India, Eszakamerika, Brazília.
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A sörfőzés Baranyában közel több mint 200 éves. A múlt században 
Pécs városnak magának is volt sörfőzője, melyet eleinte házilag kezelt, 
később pedig bérbe adott. A jelen század 40-es éveiben még Trinitáson, 
Pécsváradon is volt sörfőző; 1862-ben pedig nem kevesebb, mint 8 sör
főző mőködött megyénkben, melyek 15411 osztrák akó (körülbelül 8720 
hektoliter) termelt sör után 15.679 frt 07 kr. adót fizettek. Az 1882-ik 
évben a siklósi sörfőző is még üzemben volt. 1893-ik évben 3 sebes for
rású sört termelő sörfőző, 2 Pécsett, 1 Csokoládéban, melyek ugyanaz 
évben 31.825 hektóliter sört termeltek. E mennyiségből 30.600 hektl. esett 
a pécsi 2 sörgyárra. Sörtermelési adó fejében befolyt 1893-ik évben 
60.122 frt 93 kr., az 1894-ik évben 85.721 frt 46 kr. Az adó-emelkedést a 
múlt évben Pécsett fölállított új sörgyár  okozta, mely 300-ezer frt tőke 
befektetéssel 40.000 hektóliter sör termelőképességre való tekintettel a 
technika legújabb vívmányai fölhasználásával mintaszerűen van berendezve. 
A sörgyárban 1 drb 25 és 1 drb 17 lóerejii gőzgép működik. A munká
sok száma 30—35. Sport-söre rövid föntállása alatt is már piaczot hódított 
a déli tartományokban.

A másik 2 nagy pécsi sörfőzőnk közül az egyik, a Scholz Antal 
és fia tulajdonát képező sörgyár régen a város tulajdonát képezte, mely
től a jelenlegi czég 1853-ban vette meg s 1893-ban rendeztetett be gőz
erőre. A sör-árpát Baranyából s a szomszédos dunántúli megyékből szerzi 
be, a komló beszerzésénél Csehországra van utalva, minthogy a megyénk
ben termelt komlót nagyban adják el. Munkásainak száma 30—40 közt 
váltakozik. Kitűnő sörgyártmányai túl a Dunán s Horvát-Szlavonország- 
ban találnak fogyasztásra.

Harmadik pécsi nagy sörgyárunk az 50-es évek elején alapittatott s 
jelenleg Hirschfeld S. czég tulajdona. E gyár 50-ezer hektoliter sör ter
melésére van berendezve, 6-féle minőségű sört gyárt, melyek piaczai: a 
Dunántúl, Bácska és Dráva köze és Bosznia. Munkások száma 50. Van a 
gyárnak jégkészítő-telepe is, hol egész nyáron át gyártják a jeget.

Megyénk a föntálló 4 sörfőzővei, úgy az össztermelés mennyi
ségére, mint annak minőségére nézve, ma a legnagyobb termelő hazai 
megyék közé sorakozik. Szőllőink elpusztulása folytán mind nagyobb 
mérvben fokozódó sörfogyasztás versenyre ösztönzi sörgyárosainkat, hogy 
egyrészt termelőképességüket nagyobbítsák, másrészt a minél jobb minő
ségű sör előállítása kiváló gondoskodásuk tárgyát képezze s ez iparko
dásukat megfelelő haszon is jutalmazza, mert évről-évre nagyobb mennyi
ségű sört hoznak forgalomba, mi kitűnik onnét is, hogy az 1891. évben 
befolyt 35.767 frt sörfogyasztási adó, 1894. évben 106.780 frt 86 krra 
emelkedett. Idegen sört csak Pécsre hoznak jobbára Kőbányáról és Pil- 
senből. Ez utóbbi sört a pécsi új sörgyárnak „á la pilseni“ csapolt sport
söre mindjobban kiszorítja.

Szesz-iparunk csak kisiparilag s egyszerű lepároló-készülékekkel 
berendezett szeszfőzdékkel van képviselve. A pellérdi, görcsönyi, villányi
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szeszgyárak mind megszűntek, valamint a Pécsett fontál lőtt likőr- és 
rozoglió-gyár is.

Az 1893. évben termelési adó alá eső olyan szeszfőzők száma, 
melyeknél a termelt alkohol megállapítása a főzőkészülék termelőképes
sége szerént átalányozás utján eszközöltetett, 2513 volt, megváltás utján 
adózó szeszfőzők 5. Földolgoztak: csontáros gyümölcsöt 491, mag
vas gyümölcsöt 58, törkölyt 1838, borseprőt 131 szeszfőzőben. Termel
tek e szeszfőzőben 1893. évben lö9.193 hektoliter fok szeszt, melynek 
megfelelő terhelési adója 48.718 írtra rúgott. Az 1894. évben 2197 szesz
főzőkből termelési adó fejében 89.530 frt 3 kr. folyt be.

Szeszfőzőink közt legnagyobb a W éber János baranya-nádasdi főzője, 
melynek jóhírű különlegességét a törköly-pálinka képezi.

E czet-gyártóink  száma Pécsett 4, Siklóson 2, Mohácson 1.
S zikviz-gyártó ink  száma oly rohamosan szaporodik, hogy mahol

nap alig lesz nagyobb község, melyben szikvizet nem készítenének.

Egyéb iparágak-

Egyéb iparágak közül aranyozó csak Pécsett van 3, kik kész kép
keretek elárusitásával is foglalkoznak. Divatárusaink  a modell kalapo
kat jobbára Bécsből hozatják, s inkább kész női kalapkereskedők ma 
már, mint iparosok. A kosárfonás, mint tulajdonképeni ipar, megyénk
ben alárendelt szerepet játszik, amennyiben ez ipar, mint háziipar itt 
nagyon el van terjedve. Kárpitos iparunk jeles szakerőkkel van képvi
selve, kiket eléggé foglalkoztatnak.

Kéményseprőink  száma Pécsett 3, a megye többi részében 7. A 
kéményseprő ipar gyakorlását Pécs 3, a megye 6 munkakerületre osz
totta úgy, hogy a pécsi és szt.-lőrinczi járás egy munkakerületet ké
pez. Minden használatban levő kémény a megyei szabályrendelet szerint 
havonként legalább egyszer tisztítandó s minden kéménynek, füstvezető 
csöveknek és takaréktűzhelynek egyszeri sepréséért 6 kr. fizetendő.

Tűzrendészeti szempontból minden, legalább 50 házszámból álló, 
tömören épült község köteles a következő tüzoltószereket beszerezni: 
szívó-fecskendőt, legalább 10 czm. átmérőjű széles henger és 60 méter 
tömlővel, egy 3 hl. hordót vízhordó-kocsival és 1 hl. káddal, 12 tűz- 
vedret, 2 tűzlétrát, 2 csákányt, 2 tűzhorgot, 2 fejszét, 4 vasvillát és 2 
lámpát.

Kelm efestő  szép számmal űzi az ipart megyénkben s egyszersmind 
folttisztítással is foglalkoznak.

ZÉTvezeti és személyes szolgálati ipar-

Ez iparcsoport megyénkben általában gyengén van képviselve s 
Baranya a 12'37o/o országos átlagot sem éri el, melyet Pécs is csak ke
véssel halad túl; viszont Pécset, az élvezeti és személyes szolgálati ipar-
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ral foglalkozók számát tekintve, a dunántúli összes szab. kir. városok 
megelőzik. Önálló vállalkozó volt ez iparcsoportnál az 1890. évi nép- 
számlálás adatai szerint 1450, segéd 180 (ennek több mint fele Pécsett), 
tanoncz 79. — Ez összes segédszemélyzetből tehát egy sem esik egészen 
egy vállalatra. A családi kisegítők e csoportnál erősen vannak képvi
selve, különösen a korcsmáros iparnál, úgy, hogy a családi kisegítők az 
önálló vállalatok közel V2-e arányában (ezer önálló vállatra 454) van
nak foglalkoztatva.

A fuvaros ipar hajdan Baranyában virágzó ipar volt. A pécsi fuva
rosok készséggel vállalkoztak a messzebb vidékre való fuvarozásra is; 
Pestet, Bécset számtalanszor fölkeresték. A harkányi gazdák, különösen 
a harkányi forrás használatának első idejében szívesen fuvaroztak s nap
hosszat álldogáltak a fürdő közelében a fuvart várva. Ma a gőz és vil
lamos erő által hajtott közlekedési eszközök korszakában azonban minél 
kevesebb dolguk akad főleg azért is, mert ma nagyon sok kisebb válla
latnak is van saját fuvarozási eszköze.

Fürdőink Pécsett a megkívánható nagy kényelemmel vannak be
rendezve, s a gőzfürdő mellett különösen kiemelendő a tükör- és por- 
czellán-kádfürdőknél tapasztalható tisztaság. Uszodánk Pécsett 2 van, 
Mohácson pedig egy nagyobb dunai uszoda.

Kávéházaink  Pécsett Ízléssel és a legnagyobb csínnal vannak be
rendezve s tulajdonosaik vetélkednek egymással, hogy nemcsak a fényes 
berendezést, hanem a látogató közönség által megkívánt kényelem és 
szórakoztatási eszközök nyújtása tekintetében a fővárosi elsőrangú kávé
házak mellé sorakozzanak. A pécsi „Otthon“ és a Jícdó'-féle . kávéház a 
fővárosban is számot tenne.

Korcsmárosaink túlnyomólag hideg ételek kiszolgálásával is foglal
koznak. Vendéglőink közt, kivált a melyek szállodával vannak kapcso
latban, nem egy jól berendezett vendéglő található. A 15 éven aluli 
gyermekeknek megyénkben a korcsmák és egyéb nyilvános mulatóhe
lyeknek látogatása szabályrendeletileg el van tiltva.

A bérkocsik száma magában Pécsett 60, e kocsik azonban 33 ipar- 
jogositványnyal biró iparos közt oszlanak meg.

H ázi- és népipar.

A házi- és népipar termelői túlnyomólag a termelők szükségletének 
fedezésére szolgál, s általában csak csekély mennyiség képezi vásári for
galom tárgyát, melyet maguk a termelők értékesítenek a nagyobb köz
ségek országos vásárain. Háziiparunk a termelés mennyiségére sokkal 
alacsonyabb fokon áll, — noha egyik-másik pl. a fonó-szövő ágban a 
czikkek minősége azt megérdemelné, — semhogy a forgalombahozatal egy 
összegyűjtő-vállalat által megfelelő haszon mellett eszközölhető lenne.
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Az 1890. évi népszámlálás Baranyában házi- és népiparral foglal
kozó 493 férfit és 111 nőt mutat ki; nem vétetett azonban figyelembe 
ez alkalommal a fonó és szövő liáziipar, melyről már Papanek egykorú 
író a múlt században azt állítja, hogy Baranyában annyira el volt ter
jedve, miszerint a leány a férjhezmenésre érdemetlennek tartatott, ki 
az orsókezelésben és a szövetnek különféle mintákkal való tarkításában 
a kellő ügyességet nem volt képes kifejteni.

A fonó és szövő háziipar ma a többi háziipar közt a legelterjedtebb 
megyénkben, amire élénk világot vetnek az 1884. évi hivatalos háziipari 
fölvételnek a mai állapottal kevés különbséggel megegyező adatai, me-

Püspök-bogádi szőttes.

lyekhez képest a viszonyok, ha azóta pontos fölvétel nem eszközöltetett 
is, csak lényegesen javultak; alig van ma már a köznép közt család, a 
hegyháti és siklósi járásokban kiváltképen, melynél 1—2 rokka fölta
lálható nem volna s a vászonszövés otthonos nem lenne.

A föntebb említett fölvétel alkalmával kender- és lenfonással és 
szövéssel foglalkozott háziiparilag Baranyában a családtagokkal együtt 
5695 egyén, találtatott szövőszék 2024, rokka 743, s az évi termelés ér
téke pedig 22265 frtot képviselt. Gyapjúfonás és szövés képviselőinek 
száma pedig 572 nő volt, kik 286 szövőszéken és 146 rokkán évente 
9150 fit értékű czikket termeltek.
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A háziiparral foglalkozók száma, az összes Baranyában űzött házi
iparágakat tekintve, 6982 lélekre rúgott, mi az összes népesség 2‘32°/'o- 
nak felelt meg s ezek közt 5747 volt az önálló. Az összes szövőszékek 
száma volt 2441, varrógép 151, rokka 889 drb s az évi termelés értéke 
47193 frtot tett.

Vászonszövéssel jelenleg leginkább Szászvár, Fölső-Mindszent kör
nyéke és a siklósi járás majdnem minden községe, kapczakötéssel Kapos- 
Szekcső és Csikós-Töttős vidéke foglalkozik; piaczra azonban ke
vés kerül.

A kosárfonás Mais vidékén van elterjedve, honnét évenként mint-

Új-bányaijavillások.

egy 1500 drb kerül forgalomba. Kosárszakasztó, méhkas, Vaszar, Tékes, 
N.-Agh, Szalatnak és vidékén 1000 drb készül évenként. Jóval nagyobb 
mennyiség kerül piaczi eladásra kocsikasokból (circa 1500 drb), melyek
nek készítésével Mágocs, Barátúr, Gyümölcsény, Husztót, Rákos, Tuke- 
res, Battyán, Pölöske és Köblény községekben foglalkoznak leginkább.

A g yékények  évi termelése egy évtizeddel ezelőtt csak 6—700 
frtot képviselt. Noha hozzá való anyagot rendszeresen nem termelnek 
megyénkben, az évi termelés azért ma megközelíti a 2000 frtot, mihez 
első sorban Tengerin, Téseny, Kistelek, Gilvánfa, Kisasszonyfa, Ózd, 
Szent-Dienes, Szent-Gál, Szent-István községek járulnak mintegy 2000 
darabbal.
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A fa-háziipar évi termelése 3—4000 drbra vehető, melyek mintegy 
2000 frt értéket képviselnek. Ökörjárom, favilla, taliga, lapát s egyéb kisebb 
gazdasági eszközök készülnek leginkább a mecseki erdő vidékén és a 
Dráva mentén néhány községben ; faczipők (klumpa) Új-Bánya és vidékén, 
faabroncsok Helyesfán, Cserdin, Bükkösdön, fateknők és vályúk készíté
sével főleg a Mecsek környékén lakó czigányok foglalkoznak, kendertiloló- 
kat, fagereblyéket pedig a császtai, szászvári, új-bányai lakósok hoznak 
legtöbbet forgalomba. A fát földolgozó háziiparnál legnagyobb számmal 
(330) vannak képviselve a teknőcsinálók; faragók és faszerszám-készílők 
száma 65-re tehető.

F c g y e n o z - i p a r .

A fegyencz-ipart a pécsi kir. ügyészség fölügyelete alatt álló pécsi 
fogházban űzik, hol túlnyomólag csak hámozott vesszőből fehér és fekete 
gyümölcs-, ruha-, palaczk- s ételhordó-kosarakat állítanak elő. Az értéke
sítés leginkább a pécsi országos vásárokon történik, a forgalomba nem 
hozható fölösleget pedig a visegrádi központi raktárnak szolgáltatják be. 
Az évi termelés mennyisége mintegy 5—6000 drb különféle, közte szén
ás fahordó-kosár korlátoltabb mennyiségben.

Ozéliek., ipa.rtá.rs-u.la.tok.3 ipar-testületek:-

Az első czéhek hazánkban a 13-ik században keletkeztek. Közelebbi 
biztos adataink azonban ez első czéhekről nincsenek s a czéheket illetőleg 
még a következő században is csak annyi tudomásunk van, hogy Nagy 
Lajos uralkodása idejében (1376) már a czéhek reformjáról volt szó. Hogy 
az első czéhek megyénkben mikor létesültek, arra nézve megyénk törté
nelmi adatai nyújtanak némi fölvilágosít «st. Ama német iparosok ugyanis, 
kik a tatárpusztítás után Béla által behíva megyénkben letelepedtek, túl
nyomó részben posztó- és szabó-iparosok voltak, kik magukkal hozták 
iparos-egyesületi szervezel ükét s azt itt bizonyára jókor meghonosító' ták. 
Ha nem is állíthatjuk tehát pozitív adatokra támaszkodva, hogy a legelső 
hazai czéhek keletkezése idejében Baranyában is működtek már egyes 
czéhek, a XIV. században ily czéheknek megyénkben, illetve Pécsett is 
föntállani kellett, mert a czéhek a fönforgó körülmények szüksége által 
jöttek lé tre ; Pécsett pedig már ekkor a posztó-ipar s ennek már keres
kedés tárgyát is képezett gyártmányait földolgozó szabó-ipar virágzott, a 
molnár-ipar már előbb nagy jelentőségű volt nemcsak számra, hanem a 
termékek mennyiségére nézve is; az itteni kiterjedt szőllőművelés a kádá
rok számát megszaporította, mi által bizonyára fölébredt ez iparosainkban 
is a czéhekbe egyesülés eszméje s az elsők közt honosították meg megyénk
ben a czéhszervezetet. A királyi privilégiumok alapján megyénkben föllendült 
kereskedésnek bár csak kevés iparczikkre kiterjedő szükséglete, Pécsnek 
egy főközlekedési útvonalon való fekvése következtében, mint már ekkor
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egy nagyobb vidék központjában az iparczikkek fogyasztásának mérve, 
a földolgozásra alkalmas nyersanyagok (fa, mezőgazdasági nyerstermények) 
bősége s ezek következtében egyes iparágak képviselőinek tekintélyes száma 
megyei központunkon czéhekekmár a XIV. században szükségképen létre
hoztak s ezek közt első sorban alakultak meg a kádár-, posztós- és szabó- 
czéhek. 1713-ban már a kádár-legények is külön privilégiumot nyertek 
Károly királytól.

Czéheink túlnyomó részének alakulása azonban a XVII. és XVIII. 
századra esik, mikor a törökök kiűzése után az újjáteremtés munkája 
megyénkben is megkezdődött.

A pécsi csizmadia-czéh 1697-ben nyerte Lipóttól czéhkiváltság-levelét; 
e czéh azonban már a XVII-ik század elején föntállott. Két évvel később 
a szűrszabó-, a XVIlI-ik század elején az asztalos-, mészáros-, szűcs-, 
szíjgyártó-, czipész- és lakatos-czéh sűrű egymás utánban nyertek kivált
ságokat. 1759-ben Pécsett már 19 czéh állt fönt s a város fölszabadulása 
idejében czéheink vagyonilag is annyira megerősödtek, hogy a város föl
szabadulása keresztülviteléhez megkívántatott előmunkálatokat teljesített 
királyi kommisszió díjazására és egyéb kiadásokra 1500 frtot adományoz
tak, ezen fölül pedig a fizetendő váltság-összeghez összesen 19.300 írttal 
járultak, mely összegből a magyar szabó-czéh 2000 frtot, a német szabók 
czéhe 1600 frtot, a csizmadia-, kőműves-, boeskoros-, kötélverő-, kovács-, 
lakatos-, sziics-, gombkötő-, ács- és kádár-czéh egyenként 1000 frtot fize
tett, a többi czéhek pedig tehetségük szerént áldoztak a közös czélra.

Csak e század elején keletkezett a bábos-czéh Ferencz királytól 
1823-ban nyert kiváltság-levél alapján s a bádogos-czéh, mely 1846-ban 
Ferdinándtól nyerte a privilégiumot.

Czéheink is, mint általában a hazai czéhek, hivatásuknak csak addig 
feleltek meg s az általuk ápolt testületi szellem az iparra üdvös kihatás
sal csak addig lehetett, míg működésük keretébe hovatovább mind több 
vallási és társadalmi intézmények hatáskörébe vágó rendelkezéseket nem 
vontak s a fő súlyt, mely addig az iparnak egyesült erővel való fejleszté
sére irányult, úgy a czéhbeli, mint magán vagyonnak minden áron való 
növelésére és a minél sűrűbb időközökben megtartandó vendégeskedésre 
nem fektették. A XVIII-ik század első feléről föntmaradt 10 pécsi czéh- 
nek különböző gyűlési jegyzőkönyveiben — néhány árlimitácziótól 
eltekintve — egyetlen határozatot sem találunk, mely az ipar és testületi 
szellem ápolására engedne következtetni. Ama visszaéléseket, melyeket 
XVIII-ik századbeli czéheink kiváltság-levelükből kifolyólag maguknak 
vindikált jog alapján elkövettek, u. m ,: a mesterek számhoz kötése, az 
egyes mesterségek körülzárolása, vallás- és nemzetiség szerént való czéh- 
elkülönités, büntetések alkalmazása és kiszabása, a legminucziózusabb 
czéhbeli és vallási tilalom áthágása, a terhek szaporítása, melyek nagy 
részt a fiatal mestereket sújtották, a kontárok üldözése, a szegődtetési és 
fölszabadulási díjak tetszéz szerénti emelése, a remekelés, czéhgyülés és
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czéhláda-kísérés czeremóniái és ezekkel kapcsolatos vendégségek megyénk
ben is és talán nagyobb mérvben voltak tapasztalhatók, mint máshol.

Mária Teréziának a czéhek reformálására vonatkozó intézkedéseinek 
az elharapódzott túlkapásokba magukat beleélt czéheinknél semmi foga
natja se volt. A pozsonyi helytartótanácsnak 1761-ben összes czéheinknek 
megküldött körrendeleté szerént a mesteri taxa 30 írtnál többre nem rúg
hatott, a mesterebéd ára 6—10 frtra limitáltatott s minden más költség 
keményen eltiltatott. A szücs-czéhnél a mesteri jog díjául 1762-ben 75 
forintot szedtek s még amaz esetekben is, mikor a czéh a körrende
lethez alkalmazkodva, 15 frt mesteri díjat szedett, mesteri vacsora, viaszk, 
áldomás, asztalpénz, táblapénz, remek-vizsgálat és más czímeken az új 
mester költsége a 70—80 irtot is meghaladta nemcsak a szűcs-, hanem 
a többi czéheknél is. S hogy czéheink az 1761-ik évi czéheket reformáló 
körrendeletnek a mesterebéd árát meghatározó s a mesterembereknek 
számhoz való kötését eltiltó intézkedéseit mennyire nem vették figye
lembe, arra nézve élénk világot vet Borsos Imre pécsi csizmadia-mester
nek „instancziája Széchenyi Ferencz gróf kir. komisszáriushoz, melyben 
kegyelmes rezoluczióért könyörög, hogy a valóságos mesteremberi sorba 
számláltassék.“

„A remeket is elkészítettem — mondja folyamodó 1786. évi decz. 
4-én kelt kérvényében — és be is mutattam. Amaz alkalmatossággal a 
remeknek színe alatt egy aranyra, és hogy annak előtte Ráczvároson 
mesterségemet gyakoroltam, hasonlóképen egy aranyra büntettettem. De 
a nemes czéh még ezekkel megelégedni nem akarván, helytelenül a mester
ebédnek titulusával 12 forintoknak befizetésére kénszerítettenek. Holott 
pedig remekemnek csinálásakor magam költségén szolgálót napszámra 
7 xjával fogadván természeten föllül mind ételben mind italban kedvek, 
és parancsolattyok szerént kénteleníttettem eleget tenni, sőt a megparan
csolt ételeknek, és italoknak bőségére másokat az utczárul ivásra, és 
evésre behivogattak.“

Az árlimitáczióknak se volt czéheinkkel szemben hatályuk, mert 
ha a limitáczió ellen a „tekintetes nemes Deputatio“-hoz beterjesztett 
kifogásaik meghallgatásra nem találtak, találtak módot arra nézve, hogy 
a limitált és általuk meghatározott ár közötti különbözetet javukra kiegyen
lítsék. E módok közt leggyakoriabbak voltak egy árúnemek készítésének 
és a legények czéh által megállapított bére fölemelésének büntetés terhe 
alatt való eltiltása.

Az 1802-ben kiadott új czéhszabályzat, valamint az 1813-ban a hely
tartótanács által kibocsátott „generales articuli cehales“ jelentékeny köny- 
nyítéseket tartalmazó rendelkezéseinek se volt a várt jótékony kihatása 
megyei iparunkra, illetve ezek se szüntették meg czéheinknek a testületi 
szellem ápolásától messze eltért s visszaélésekre vezetett nyomasztó műkö
dését. A czéh-restaurácziók tulajdonképeni czélja csak az evés-ivás volt, 
új teherül behozatott a szolgáló-mesteri tisztnek 14—20 írttal való meg
válthatása, a ládakíséréssel kapcsolatos lakoma nagyobb terjedelemben s
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több résztvevővel tartatott meg. A czéhbe jutás egyes czéheknél még 
nehezebb volt, mint annak előtte, a remekdarabok a legkisebb hiba miatt 
is visszautasíttattak s a hibák miatt különféle büntetések is szabattak.

Az 1826-ik évben Magyarországra kiterjedő hatálylyal kiadott czéh- 
szabályzat megtiltotta az artikulusok olvasásáért szedni szokott díj sze
dését, evést-ivást a remeknél s több visszaélést czélozott megszüntetni. 
E czéhszabályzat rendelkezései megyénkben azonban csak épen úgy papí
ron maradtak, mint a magyarországbani kereskedelmi és iparviszonyok 
szabályozása iránt a helytartótanács által Budán 1851-ben kibocsátott 
ideiglenes utasítás. A legénynek 24 óra alatt való be nem jelentése a 
czéhnél, a czéh beparancsolásért járó 1 frt díj, a szentség imádásról, a 
misékről és temetésekről való elmaradásért kiszabott büntetés, a mesteri 
levélnek különféle újabb és újabb (czéhláda-fölnyitás, betegek részére 
fizetendő összeg, új tábla stb.) czimeken való megdrágított ára czéheink- 
nek fönt állásuk utolsó idejében is bő jövedelmi forrásait képezték s nem 
egy ízben fordult elő, hogy a czéh által indokolatlanul elutasított vidéki 
mester hatósági beavatkozás folytán vétetett csak a czéhbe föl. A reme- 
kelési ebéd az új mesternek még a 60-as évek utolján is 40—60 forint
jába került. Minden szépítgetés nélkül be kell vallanunk, hogy a mi 
czéheink is nem épen kis mértékben szaporították amaz okokat, a 
czéhintézmény kevés életrevalóságot magábanfoglalt hatáskörén való 
fokozatos túlterjeszkedés s épen a czéhintézmény ben foglalt üdvös czél 
elhanyagolása által, melyek az 1872-ik évi ipartörvény alapján a czéhek 
országszerte való megszüntetését idézték elő.

A czéheknek az 1851 -ik évi ideiglenes utasítás rendelkezései értel
mében társulatokká való átalakítására a kísérlet mindjárt 1860-ban meg
tétetett. A soproni iparkamara, — melynek kerületéhez akkor Baranya- 
megye is tartozott, Pécs város tanácsától véleményt is kért arra nézve, 
hogy miképen lehetne a czéheket az ideiglenes utasítás értelmében tár
sulatokká alakítani, — a czéhnélküli iparosok minő módozatok mellett 
lennének az ily társulatokba bevonhatók s a czéhek vidéki tagjai az 
ilyen társulatokba minő jogokkal, kötelességekkel s minő terjedelmű 
vidékekről lennének e társulatba vonhatók. A városi tanács, mielőtt vé
leményét megadta volna, öt kérdést intézett a czéhekhez, melyek közül 
a vagyonkezelés jövedelmi módozatai s a rokon iparágaknak a társulatba 
felvételén kívül a testületi alapszabályok lényeges pontjai felől óhajtott 
tájékozást szerezni. A czéhek azonban e kérdéseket válasz nélkül hagy
ták, s az 1851-ki ideiglenes utasítás a kényszert a társulattá való átala
kulásra nem mondván ki, semmi hajlandóságot nem mutattak, czéhbeli 
megrögzött szokásaik föladásától félve, a társulatokká való átalakulásra.

A czéheket az 18 í 2 : VIII. t. ez. alapján föloszlató kormányrende
let kibocsátását közvetlen megelőzött időben Pécsett 37 czéh állott fönt, 
melyek tagjainak összes száma azonban, noha nemcsak a közeli vidék
ről, hanem Somogy- és Tolnamegyéből is számos iparos tartozott a pécsi 
czéhek kötelékébe, csupán 566-ra rúgott, szemben a 40-es évek 790
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czéhbeli mesterek számával, mely utóbbi időben a megye többi részében 
1516 czébbe tartozó iparos volt. A pécsi czébek közül legtöbb vidéki és 
helybeli tagja volt a csizmadia, szűcs, tímár, szabó, czipész, takács és 
molnár czéhnek.

A vidéken Vaszar községben 6, Mágocson 17, Mohácson 21, Pécs- 
váradon 21 czéb állott fönt.

A czébeket föloszlató kormányrendelet értelmében a czébek föloszla- 
tását csak az 1875-ik évben hajtották végre. Czébeink igyekeztek a czéb 
ingó vagyonát az ipartársulatok czíme alatt a czéb-szervezetnek további 
föntartása reményében eltitkolni s a hivatalos föloszlatás alkalmával csupán 
a pécsi mészáros czébnél 578 frt 16 kr. vagyon maradt kötelezvényekben, 
a magyar varga-, szűcs-czéhnél egy-egy mosóbázból, a posztós-czébnél 
egy kálló ingatlanból álló vagyon, melyek a föloszlatás alkalmával elár- 
vereztettek s a czipész-czébnél 2 fit 34 kr. készpénz.

A czéheknek az 1872-ik évi ipartörvény alapján ipartásulatokká 
való átalakulása csak hatósági ösztönzés folytán s igen lassan haladt 
előre, úgy, hogy megyénkben az ipartársulatok csak a czéheknek ható
sági beavatkozással történt föloszlatása évében, vagyis 1875-ben alakul
tak meg. A legelső ipartársulatok a hegyháti járásban Vaszar községben 
keletkeztek, hol az összes czébek 4 ipartársulattá alakultak. Amaz ipar- 
társulatok is, melyek jobbára a czéhbeli vagyon megmentbetése és nem 
a törvényben kitűzött czél megvalósítása indító okából alakultak, min
den szellemi tevékenység nélküli testületek lettek, alapszabályaiknak alig 
valósították meg egyéb rendelkezéseit, mint a melyeket a czébek szokásaiból 
átvettek. Ipartársulataink összes tevékenysége jobbára a tagok segélyezésé
ben nyilvánult, melyre azonban bova-tovább annál inkább kevesebb alap
pal rendelkeztek, mert a czéb volt vidéki tagjait a társulatok elveszítet
ték, s a társulati tagok temetésén való résztvételből állott. A tagok számának 
csökkenése a tagdíjak fölemelését s ez ismét kényszer hiányában a tagok 
további apadását vonta maga után s az ipartársulatok a tagsági díjakat 
se lévén képesek behajtani, még az 1884: XVII. t. ez. életbe lépése 
előtt túlnyomó részben föloszlottak, a csekélyre olvadt társulati vagyont 
a tagok közt felosztván, vagy legalább csak névleg állottak már fönt.

Az ipartestületek létesítése megyénkben az 1884 : XVII. t. ez. 
életbeléptével egyidejűleg kezdte meg működését. Baranyában jelenleg 
10 iparteslület áll fönt, melyek — különösen a pécsi és mohácsi — az 
ipartörvény által rájuk ruházott föladatoknak dicséretes buzgalommal s 
kielégítő eredménynyel felelnek meg. Békéltető bizottság minden ipar
testület kebelében működik.

IKiá-llitások. a m egye területén.

A tervezet méreteit jóval túlhaladó s anyagilag is fényesen sikerült 
kiállítás volt az 1888-ik évi pécsi általános mű-, ipar-, termény- és 
állatkiállítás, mely az említett év augusztus 12-től szeptember 9-ig, tehát 
4 héten át tartatott meg s 12600 Q  méter területet foglalt el.
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E kiállítás eszméje a baranyamegyei gazdasági egyesület és a pécsi 
iparkamara köréből indult ki s e két testület által valósíttatott meg. A 
kiállítás eleinte nagyon szűk keretben, oly formán terveztetett, hogy 
iparczikkek csakis a pécsi iparkamara területéről s mezőgazdasági termé
nyek állíthatók ki. A kiállítás iránt mindjárt eleinte nyilvánult támoga
tási készség folytán azonban a kiállítás tervezete olyképen bővíttetett ki, 
hogy mindamaz iparczikkek is kiállíthatok, melyek az 1881 : XLIV. t. ez 
alapján állami kedvezményben részesülő gyárakban készülnek.

A végleges tervezet szerint kiállíthatok voltak továbbá háziipari 
czikkek, az ország egész területéről új találmányu iparrezikkek, új szer
kezetű munkagépek és szerszámok a külföldről is, erdélyországi ipar
czikkek s az egész országból olyan gazdasági termények, melyek ter
jesztésre érdemes specziálitást képeznek, valamint minden a mezőgazda
ság s illetve az össztermelés terén eszközölt kísérletek eredményei.

A kiállításban résztvevő kiállítók részére a következő kitünteté
sek és elismerések állapíttattak meg : a) díszoklevél, b) dicsérő-okle- 
vél, c) elismerő-oklevél, d) állami ezüst- és bronz-érem, e) kiállítási 
érmek. Állami érmeket csak a pécsi iparkamara területéről kiállító iparo
soknak és iparostanonezoknak adtak.

A kiállítást 1888. augusztus 14-én Kardos Kálmán főispán, a ki
állítás díszelnöke nyitotta meg, s tartama alatt több volt 70 ezer 
látogatójánál, közte Széchenyi Pál gróf és Fejérváry Géza miniszte
rek, Matlekovics Sándor keresk. miniszteri államtitkár és Zichy Jenő 
gróf, az országos ipartesület elnöke.

A kiállítók száma közel 1500-ra rúgott. A külföld a kiállításon bolog
nai, drezdai, boroszlói, frankfurti, müncheni kiállítók által volt képviselve.

A kiállítás kiegészítő részét képezte a hazai művészek festményei
ből összeállított vándorkiállítás, melyen 119 kép volt kiállítva.

Rendeztettek ezenkívül időleges kiállítások is és pedig: 1. szarvas- 
marha- és juh-kiállítás; 2. sertés-kiállítás; 3. ló-kiállítás több mint 150 
lóval; 4. szőllő-, gyümölcs- és konyha-kertészeti-kiállítás; 5. baromfi- és 
kutya-kiállítás; 6. méhészeti kiállítás; 7. tehenészeti termékek kiállítása; 8. 
iparos-tanonezok kiállítása, melyben csupán pécsi iparos-tanonezok vettek 
részt. A kiállítás alatt tartottak továbbá borvásárt, phylloxera- és gyümöl- 
csészeti szakelőadásokat.

Helyi kiállítást rendeztek Mohácson 1894-ben az ottani iparos-olvasókör 
25 éves föntállása megünneplésével kapcsolatban, mely kiállítás fényes 
tanúbizonyságot szolgáltatott a mohácsi kézműipar előhaladottságáról.

A kiállításon 38 iparág volt képviselve 88 kiállítóval. A kitüntetés 
díszokmány és elismerő-okmány volt.

Sikerült gyümölcs- és kertészeti kiállítást a pécsi kertész-egylet több 
ízben rendezett; valamint a baranyamegyei gazdasági egyesület díjazással 
egybekötött állatkiállítást. Az utolsó kiállítás volt Baranyában a pécsi jóté
kony nőegylet által rendezett női kézimunka-kiállítás.
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Kereskedelem.

földterület kereskedelmének jelentősége a békés 
etés mellett kiváltképen két főalapföltételtől: a jó 
3dési útaktól s közvetítésre álló kereskedelmi for- 
árúk minőségétől és mennyiségétől függ. Baranya
i é  kereskedelmének múltját ez alapon vizsgálva, 

megyénk kereskedelmét két főkorszakra oszthatjuk, melynek elválasztó 
vonala e század 5—6-ik tizedére esik. Addig, míg a kereskedelmi forga
lom közvetítése tengelyen történt, vagy az első korszaknak vett időszak 
vége felé már vizen is : megyénk kereskedelme — az itt már a rómaiak 
ideje óta keresztül vezetett nagy forgalmi, kövezett utakon az árúk szálli- 
tása a viszonyokhoz mérten gyorsan és akadálytalanul történhetvén — 
virágzó állapotba jutott s fokozatos fejlődése az utolsó két században 
kiváló jelentőségre emelkedett. A vasútaknak hazánkban való első meg
jelenése idejétől kezdve azonban kereskedelmünkben a 80-as évek elejéig 
tartott pangás állott be. A pest-szolnoki vasútvonal megnyitása után csak 
11 év múlva épült ki megyénkben az első, majdnem kizárólag csak a 
megye helyi forgalmát közvetítő mohács-pécsi vonal, jóval később a Bar
cson a déli vasúthoz csatlakozó vonal s csak másfél évtizeddel ezelőtt a 
budapest-pécsi vonal. Ez új forgalmi utak megnyíltától kezdve a baranya- 
inegyei kereskedelem rohamosan igyekezett pótolni az előbbi évtizedek 
tespedései következtében beállott hanyatlást s túlszárnyalni kereskedelmi 
téren ama vidékek kereskedelmét is, melyek előbb nyervén vasútat, keres
kedelmük fejlesztésére előnyösebb helyzetben voltak, a mit a vasútak 
építésében az újabb időben észlelhető helyes rendszer eredménye hatha
tósan elő fog segíteni.

A kereskedelmi forgalmi áruk minősége tekintetében is megtartható 
a fönti elválasztó vonal, melyen túl a kereskedelem tárgyát — a ruházati 
és élelmezési ipar termékeit kivéve — túlnyomólag mezőgazdasági termé
nyek, ezek közt első helyen a gabona és bor, az állatok közül a szarvas- 
marha és sertés képezték. Ma megyénk gabona-kereskedelme hanyatló
félben van, a mezőgazdasági termények forgalomba hozatalánál mindin
kább leszorulnak közvetítő-kereskedőink a térről, a fogyasztó közvetlen 
a termelőt keresi föl. Híres borkereskedelmünk az elpusztult szőllők reg-
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nerálásáig, a jobb időktől maradt készlet mellett idegen származású boro
kat közvetít. Állatkereskedelmünk az, mely nemcsak megtartotta egykori 
jelentőségét, hanem a szőllők elpusztulása következtében megyénk lakósai 
az állattenyésztés intenzivebb űzésére lévén kényszerítve, egyre nagyobb 
dimenziókat ölt, minek állandósí'ására jótékonyan hat több községünknek 
régibb idő óta híres vásárainak élénk állatforgalma. A gabona-lcereske- 
delem helyett ma domináló szerep jut az ipar termékeivel való kereske
désnek, melynél, a mennyiben azokat a megyei ipar állítja elő, a közve
títő kereskedő munkáját szintén maga a termelő teljesíti.

Eltekintve a rómaiak s a népvándorlások korától, mely utóbbiban 
kereskedelmünkről szó se lehetett, Baranya kereskedelmének első nyomaira 
a 9-ik század utolsó éveiben találunk. 890- ben kiadott oklevélben ugyanis 
A rnulf német király Vittmár salzburgi érseket Pécs városa várnainak 
és szőllőinek birtokában megerősíté. Vámok fölállításának föltétele pedig 
az élénk forgalom s így megyénknek a 9-ik században már számottevő 
kereskedése volt.

A vezérek idejéből a kereskedésre nézve sincsenek adataink; annyi 
azonban kétségtelen, hogy uralkodásuk ideje alatt, ha kereskedelmünk 
nem öltött is nagyobb arányokat, de nem is hanyatlott, mert már szent- 
István Pécs lakosait a későbbi királyok által több ízben megerősített s 
kibővített kereskedelmi kiváltságokkal ruházta föl. Kereskedelmünknek 
bölcsői és tovább terjesztői ama helységek voltak, melyek megyénkben a 
pécsi püspöki szék s a pécsváradi monostor körül feküdtek. Nagyobb len
dületet nyert kereskedelmünk III. Béla alatt, ki 1190-ben kelt oklevelé
ben a pécsi püspöki templom jobbágyainak oly szabadalmakat adott, 
melyek a sz. kir. városok polgárai szabadalmait jóformán megközelítették. 
A pécsi püspökséghez tartozó területen lakó nép az egész országban árui
val, vagy termelvényeivel szabadon utazhatott, vámot nem fizetett. Se 
Pécsett, sem a püspökség területén vásárjoggal fölruházott más helység
ben királyi pénzváltó nem telepedhetett le, a pécsiek szabadon válthatták 
be, a hol akarták, pénzüket vagy áruikat az országban forgalomban lévő 
pénzre.

A kereskedelem tárgyait kiválólag a mezőgazdaság szolgáltatta 
(gabona és bor), e kívül az állattenyésztés, mely az Árpádok alatt nagy 
terjedelmű lehetett, mert a szarvasmarha- és lóállomány a pécsi püspök
ség javára a baromfiakkal együtt tized alá esett.

Az iparczikkek kö/.ül legfölebb a liszt és ruhanemüek képezhették 
az e czikkekben csekély forgalom tárgyát.

Az adás-vevés megyénkben is csere által történt úgy a kereskedelmi 
áruknál, mint az ingatlanok vételénél is a forgó pénz ritkasága miatt, mi 
az árakat annyira lenyomta, hogy kisebb értékkel bíró kereskedelmi áruk 
készpénzen nem is voltak megvásárolhatók, mert az értéküknek megfelelő 
pénz nem volt forgalomban. így 1220-ban Bartholomäus pécsi püspök 
Ürögh faluban 3 márkáért egy malmot vásárolt a hozzá tartozó telekkel 
együtt s ugyanannyiért 2 szőllőhegyet a pécsi határban,
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A vegyes házból való királyok alatt megyénk kereskedelmi jelentő
sége fokozódott. A bor, gabona, szarvasmarba és posztó voltak az első
rangú forgalmi czikkek, melyek többé nemcsak a belkereskedés szükségletét 
elégítették ki, hanem külföldre is vitettek. A pécsi állatkereskedőknek 
Velencze mészárosai voltak a vevői. A keresztes háborúk, melyeknek több 
útja megyénkén vezetett keresztül, az egyre élénkülő kereskedelemnek 
vetették meg alapját. A levantei kereskedés egy része országunkon keresz
tül a Duna mentén irányult Görögország felé s e forgalmi út mentén 
fekvő megyénk kereskedelmére élénkítő befolyást gyakorolt. Róbert Károly 
és I. Lajos alatt Pécsett pénzverő, Zsigmond alatt kir. pénzváltó-hivatal 
volt, mi jótékonyan segítette elő a kereskedelmi ügyletek gyors lebonyolí
tását. Megyénk a XV-ik század második felében már egy nagy vidék 
kereskedelmének góczpontja, ennek következtében az ország egyik legné
pesebb területe volt, mit igazol az is, hogy ez időben Baranya, Somogy 
és Tolna 36.000 házhelyéből 15.000, tehát majdnem fele Baranyára esett.

A töiök uralom alatt a meg-megújuló háborúk akadályozták a keres
kedést; mégis, a mi a belkereskedést illeti, erre a harczias idők nem 
voltak oly káros kihatással, mint az iparra, noha igaz az is másfelől, 
miszerént egyes czikkek, különösen az állatok annyira megfogytak a 
háborúskodás közben, hogy kereskedés tárgyát nemcsak nem képezhették 
jó ideig, hanem a megyei belfogyaztás födözésére is a szomszédos megyékbe 
kellett fordulni.

A török uralom alatt azonban a kereskedelmi áruk nemeinek meg- 
fogyása mellett egy új, a fényűzési czikkekkel való kereskedés honosodott 
meg megyénkben s a török bég, majd basa székhelyén, Pécsett mind 
nagyobb arányokat öltött, mert kereskedőinknek a török Ízléséhez alkal
mazkodni kellett. 1639 körül a pécsi török basa parancsára, annak örö
mére, hogy a törökök Babylont elfoglalták, a kereskedők boltjaikat keleti 
szőnyegekkel, tarka kelmékkel és egyéb egyiptomi árukkal díszítettek föl.

Megyénk XVl-ik századbeli kereskedelmének emelésére nagy befo
lyással volt az, hogy a két főhadi közlekedési útvonal: a Duna és Dráva 
mellett hadihajó-állomások voltak. A Dráva mellett még a XVI. század 
első felében Siklós, a Duna mellett pedig Vörösmarih volt ilyen hadihajó
állomás, hol egyszersmind katonai raktárak is keletkeztek. A hajóhad 
állomáshelyei pedig élénk társadalmi életnek vetvén meg alapját, nagy 
mérvben mozdították elő a kereskedelmet is. Megyénk kereskedelmi for
galmának góczpontja: P-cs, első rangú kereskedő-város volt már ez idő
ben hazánkban, mire nézve bizonyítékul szolgálhat az is, hogy Zrínyi 
katonái 1664-ben elfoglalván Pécset, 3 napig tartó rablások alatt itt, mint 
a kereskedők menedékhelyén, tömérdek zsákmányt gyűjtöttek össze.

Ha megyénk kereskedelme a török-hódoltság korában — a kereske
désnek nem kedvezett harczok közepette is — a fokozatos fejlődés jeleit 
tünteti föl, annyival inkább nagyobb terjedelmet nyert a törökök kiűzése 
után, mikor az ipar is mind több számot tevő árúmennyiséget szolgáltat
hatott számára s az állattenyésztés űzése is újra nagy arányokat öltött.
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Papanek említi, hogy némely baranyai lakónak a XVIII. században annyi 
lova, ökre, tehene, sertése, juha volt, hogy egy tömegben a végét alig 
lehetett látni. Az állatkereskedésben a sertéskereskedés foglalta el az első 
helyet főleg ama szerencsés körülmény folytán, hogy a szlavonországi 
sertéskereskedelem iránya a baranyaihoz csatlakozva, Pest és Bécs felé 
megyénkén keresztül s innét a Duna jobb partján vonult el. Kedvező 
kihatással volt továbbá kereskedelmi forgalmunkra, hogy Pécs város lako
sainak a sz. kir. városok sorába emelő oklevélben a hid-, vám- és egyéb 
illeték fizetése alól az egész országban való fölmentése újra biztosíttatott 
s hogy Pécsen kívül mind több község nyert országos és hetivásár tar
tására jogot s így több alkalom kínálkozott a kereskedelmi forgalmi szük
séglet kielégítésére.

E század első tizedeiben már kiviteli kereskedelmünk is jelentékeny, 
melynek főczikkei gabona, szarvasmarha, sertés, gyapjú nagyrészt Mohá
cson keresztül Ausztriába és a déli tartományokba, bor Kanizsán át 
Stájerországba, fazekasáruk, liszt, papiros a déli tartományokba exportál
tattak. A belkereskedés tárgyai voltak e kívül: gubacs, gyümölcs-pálinka, 
rongy, nyersbőr s később a kőszén. Az egyre élénkülő kereskedést főleg 
a nagyszámú fuvarosok közvetítették, kik a legtávolabb vidékre is elsze
gődtek. Legnevezetesebb volt a Pécsről Kanizsa, Bécs, Zágráb, Sopron, 
Szeged és Temesvár felé irányult áruszállítás. A vizi-uti forgalomnak 
Mohács volt a központja, hol a 40-es években Fényes Elek  szerint 
nyersterménynyel közel 300 hajó rakodott meg évenként. Mohács külön
ben ez időben 6 országos vásárjával az első sertés-kereskedelmi piacz 
volt megyénkben, s fa-, gabona- és marha-kereskedése is magas fokon 
állott. Fényes E lek  a Pécs és Mohács közti áruszállítás mennyiségét 
hiteles adatok alapján évenkint 3V2 ezer bécsi mázsára teszi, Haas pedig 
Pécsnek kereskedelmi forgalmát 21U millió pfrtra becsüli. Pécs és Mohács 
Dárda mellett mint fölemlítésre méltó kereskedő városok Siklós és Pécs- 
várad emelkedtek ki a többi községek közül.

Vasutak megyénkben, a 7 mértföld hosszú mohács-pécsi vasútat 
kivéve, későn épültek. A gyors és olcsó közlekedési utak így kereske
dőinknek nem állván rendelkezésükre, a tengelyen való szállítással a 
kereskedelem növekvő szükségletét nem tudták oly mérvben kielégíteni, 
mint azt már a kiépült vasutak, túl a Dunán, különösen a déli vasutak 
által érintett megyékben lakó kereskedőknek módjukban állott. A gyors 
közlekedési eszközök hiánya volt az oka, hogy kereskedelmünk pangás
nak indult. A soproni iparkamara 1860/2-ik évi jelentésében fölemlíti, 
hogy Pécs a szükségelt közlekedési eszközök hiínyában élénkebb keres
kedelmi forgalomra nem számíthat. Pécset egyedül a Kanizsával való 
összeköttetés emelhetné. A pécs-barcsi vasút megnyíltával egyetlen, a 
megyét Mohácstól kezdve keresztül szelő vasutunk volt még csupán, s 
hogy kereskedelmünk mennyire igénybe vette e közlekedési vonalat, 
mutatja, miszerint a teheráruforgalomban 1880-ban s előbb is a mohács
pécsi és pécs-barcsi vasútvonalak az összes hazai vasutak közt az első
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helyre sorakoztak; az elsőnél 7885 tonna, az utóbbinál 3415 tonna átlagos 
forgalommal kilométerenként. Kereskedelmünknek mintegy újjászületése 
a budapest-pécsi és villány-eszéki vonal forgalomnak átadása után kez
dődik s az ez idő óta lefolyt nem is egészen másfél évtized alatt keres
kedelmünk rohamos és czéltudatos fejlődésnek indult.

Baranyamegye kereskedelme utolsó évtizedekbeli fejlődésének és 
mai állapotának megítélésére az alábbi adatok élénk világot vetnek. Á 
kereskedelemre nézve is áll azonban az, ami az iparra, hogy Baranya 
kereskedelme a forgalmat fölszívó nagy képességénél fogva, tulajdon
képen Pécsett összpontosul, azzal a különbséggel mégis, hogy míg az ipar
nál Pécset és Mohácsot kivéve alig találunk említésre méltó nagyobb 
iparos községet, addig a kereskedelemnél már több, nagy kereskedelmi 
forgalmat fölmutatni képes községünk van, mint pl. Villány a borra, 
Magyar- és Német-Bóly mezőgazdasági terményekre, Sellye, Vaiszló, 
Dárda, Pécsvárad, Siklós, Sz.-Szt.-Király, Gödre, Ráczkozár, Baán, Baranya- 
vár szarvasmarhára és sertésre. E községek mezőgazdasági nyerstermény- 
és állatforgalma azonban csak részben tudható be a tulajdonképeni ke
reskedelem javára, mert annak egy része nem egyéb, mint az állat
anyagnak a mezőgazdasági népesség közt való kicserélése s a gabonának 
a termelő által a fogyasztó és nem a közvetítő kereskedő részére való 
forgalombahozatala. Innen magyarázható meg ama nagy különbség, mely 
több községünk nagy áruforgalma ellenére Pécs és a megye többi része 
közt a kereskedelmi népesség arányára nézve van. Míg ugyanis a me
gyében az összes népességnek csupán 0'61%-a> addig Pécsett 3'2970-a 
foglalkozik kereskedéssel. Még szembetűnőbb Pécs kereskedelmi fölénye, 
ha a kereskedők száma szerint választjuk el a megyét a székhelytől. 
1894-ben a kereskedők száma a megyében 826, Pécsett 392 volt, tehát 
az összes megyei kereskedők 3070-a magára Pécsre esik.

Kedvező következtetés vonható megyénk kereskedelmi állapotára a 
népesség mozgékonyságából is. Igaz, hogy a népességnek Baranya nagy 
vonzóereje által előidézett mozgékonysága nem irható kizárólag csak a 
kereskedelem javára s abból nagy részt követel magának a mezőgazda- 
sági és iparossegéd-munkások helyváltozása is, tekintve azt, hogy a 
népességi mérleg Baranyára nézve az 1890-ik évi népszámlálás adatai 
szerint erősen, s a dunántúli megyék közt egyedül aktiv s hogy föltűnő 
nagy Pécsett (6'18°/o) az ausztriai illetőségűek száma s még nagyobb 
amaz országokban illetőséggel bíróké, mely országokkal megyénk keres
kedelmi összeköttetésben van; bizonyára megyénk népességének mozgé
konyságát a kereskedelmi ügyletek kötése czéljából ide sereglő idegenek 
is jóval emelik, nem is említve a más hazai megyékből itt tartózkodó 
idegeneket, kiknek száma 1890 ben több mint 9 ezerrel multa fölül a 
megyénkből távollevők számát.

Kereskedelmünk fejlődésének fokmérőjéül a vasúti forgalmat véve, 
a következő adatok nyújtanak fölvilágositást. 1878-ban a kereskedelmi 
javak és gabonanemüek vasúti forgalma tett Pécsett 221707 mm-t,
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1894-ben a pécsi vasúti állomás összforgalma a m. kir. államvasutak 
helyi forgalmának betudása nélkül 1.100,000 mm-ra rúgott, vagyis ke
véssel több, mint másfél évtized alatt Pécs vasúti forgalma megötszörö- 
södött, miből 75°/0 a kereskedelmi áruk forgalmára esik. Mohács vasúti 
összforgalma volt 1866-ban 351749 mm., 1894-ben 4.405,792 mm., közte 
gabna 3358 mm., 1894-ben 66345 mm. Hasonló emelkedés mutatkozik a 
többi vasúti állomások és egyéb kereskedelmi áruk forgalmában is.

A pécsi vasúti állomás forgalmában a föladásnál legnagyobb meny- 
nyiségben szerepel a bor — közel 200 ezer mm. — kő, föld, tégla, gabna, 
tengeri és kereskedelmi áru göngyöletek, utóbbiak a megyei kisebb 
kereskedők részére; az 1894-ik évben 38 ezer mm. súlyú menyiségben 
zsír és sö r; a leadásnál: épület- és haszonfa, bor, tengeri, mely túlnyomó 
részben újra föladásra kerül, göngy öletek. A mohácsi vasúti állomáson 
föladásra tengeri, őrlemény; leadásra szén, kő, föld, tégla kerül nagyobb 
mennyiségben. A németbólyi állomás föladási forgalma legnagyobb ten
geriben és borban, leadása épület és haszonfában, mig Villányban leg
több adatik föl kő, föld, tégla, bor, búza, leadásra pedig szénből kerül 
nagyobb mennyiség.

Baranyamegye kereskedelmét nagy részben magában összpontosító 
Pécs város kereskedelmének fejlettsége mellett bizonyít a pécsi pénzinté
zetek forgalma is, mert ha az összesen 3 millió fölüli jelzálog-kölcsönt 
leszámí juk is, az 1894-ik évi összes forgalma pénzintézeteinknek 4572 
millió forintot tesz, mi nem kevésbé mutat a pécsi kereskedelem magas 
fokon állására.

Ama tény pedig, hogy a kereskedőknél alkalmazott és üzletveze
tőknek az önálló kereskedőkhöz viszonyított arányszáma Pécsett magas, 
hűen igazolja Pécs nagykereskedői jellegét; a tanonczok és segédek 
magas száma inkább a detail kereskedés túlnyomóságára enged követ
keztetni. Pécs a kereskedelmi tisztviselőknek és üzletvezetőknek az ön
álló kereskedőkhöz viszonyított arányát tekintve a hazai városok közt 
3-ik helyen áll s Fiume és Budapest után következik. Tisztviselő (üzlet
vezető) volt az utolsó népszámi ilás adatai szerint a tulajdonképeni keres
kedelemnél Baranyában 30, Pécsett u7.

A megyei székhely nagy kereskedői jellege mellett, egy pár községet 
és egy pár kereskedelmi ágat leszámítva, a megye többi részében «Italá
ban a kiskereskedés van képviselve. Az önálló kereskedők mellett fölötte 
csekély a segédszemélyzet száma; a 826 önálló kereskedő közül is 460 
szatócs van. Míg Pécsett 1000 önálló kereskedőre 1993 segédszemély esik, 
addig a me >ye többi részében csak 904, Somogybán 1117 s Tolnában is 
csak 1018 esik.

Kereskedőink számbeli gyarapodása a 12 év alatt 47%. Volt ugyanis 
1882-ben az egész megyében 828, áz 1894-ik évben 1218 önálló kereskedő. 
A segédszemélyzet szaporodása 25 év alatt csak 4^%, mert 1870-ben a 
segédszemélyzet száma 971-re, 1894-ben 1380-ra rúgott. Érdekes adatként 
említhető föl, hogy míg az egész megyében a kereskedő-személyzet száma
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718, addig magában Pécsett 662, vagyis míg a megyében egy kereske
delmi üzletre se jut egy segédszemély, addig Pécsett minden önálló keres
kedőre közel két segédszemély esik. A megyében a kereskedelmi segéd- 
személyzet közül nagy szerep jut a családi kisegítőknek; segédet és tanon- 
czot kevés híján annyit foglalkoztat Pécs, mint a megye többi része 
(segéd 188 : 207, tanoncz 99 :107).

vagyis a kereskedelemmel foglalkozók száma megyénkben (a segédsze
mélyzetet is beleértve) 2965.

Föltűnő jelenség, hogy az önálló kereskedők közt a megyében a 
nőknek a férfiakhoz viszonyított számaránya majdnem 50° 0-kal nagyobb, 
mint Pécsett. Míg ugyanis a megyében 1000 férfi-kereskedőre 238, addig 
Pécsett csupán 148 nő-kereskedő esik. E nagy eltérés két okra vezet
hető vissza. Az egyik mindenesetre az, hogy a vegyesárú-kereskedés és 
szatócs-üzlet vidéken kevés befektetéssel lévén alapítható, nők is könnyen 
vezethetik s így a vidéken a nők által nyitott e kereskedelmi ágak nagyon 
elszaporodtak. A másik ok az, hogy a családfő iparos-üzlete mellett neje 
nevére nyit szatócs-üzletet, hogy a létföntartást annak csekély jövedel
méből is jobban biztosítsa, minek igazolásául elegendő a megyénkben 
kiszolgáltatott iparjogosítványok és bejegyzett czégek hatósági nyilván
tartását áttekinteni.

Az egyes kereskedelmi ágak képviselőinek számát a megye szék
helyén és a megye többi részében tekintve: Pécsett legnagyobb számmal 
vannak a bor-, kézmű- és rövidárú-, fűszer-, gyarmatárú- és vegyeskeres
kedők, szatócsok, gabona- és fakereskedők; a megye többi részében: 
fűszer-, vegyeskereskedők, szatócsok, kézmű-, rövidárú-, bor-, gabona-, 
termény- és állatkereskedők.

Legtöbb segédszemélyzetet foglalkoztat Pécsett a bor-, kézmű- és 
rövidárú-, fűszer-, divat-, díszmű- és norinbergi árú-kereskedés; a megyé
ben : a vegyes-, fűszer-, kézmű- és rövidárú-kereskedés.

Tisztviselőt (üzletvezetőt) legtöbbet foglalkoztat Pécsett a bor-, gabona- 
és termény-, fűszer- és gyarmatárú-, kézmű- és rövidárú-kereskedés. E 
tekintetben Pécset a borkereskedésnél Sopron, a gabona-kereskedésnél 
csak Győr múlja fölül a Dunán túl; a borkereskedésnél alkalmazottak, 
valamint az önálló borkereskedők száma is Pécsett nagyobb, mint Sopronban.

A kereskedelmi czégjegyzés adatai örvendetes tanúságot tesznek 
arról, hogy kereskedőink a czégj egy zésnek nemcsak a nagyobb hi elké- 
pességre és megbízhatóságra vonatkozó előnyeit ismerték föl, hanem a 
nagymérvű czégbejegyeztetésre törekvésül a tisztességes és szolid üzlet
folytatás külső dokumentálását is tekintik. A bejegyzett czégek állománya 
volt Baranyában: 1865-ben 108, 1881-ben 518, 1894-ben 843.

Baranyában
Tulajdonképeni kereskedelemmel foglalkozik . . 1544

Pécsett
1054

69
57

Házaló
Ügynök, alkusz
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Az utóbbi évi czégek közt egyéni czég volt 731, társas czég 112. 
Meg kell itt jegyezni, hogy e czégekben nagyobb ipartelepeink czégei is 
bentfoglaltatnak.

Nagyobb üzleti föntakadások, fizetés-beszüntetések, csődök Baranyá
ban régen nem fordultak elő a kereskedelmi téren s a helyzet a kifejlett 
erős verseny daczára is e tekintetben évről-évre javul s öregbedik keres
kedőinkben a kereskedelmi tisztesség érzete. 1879-ben a pécsi kir. törvény
széknél 25 csődöt nyitottak, 1891-ben 16, 1892-ben 11, az 1894-ik évben 8-at. 
A csődök jobbára vegyes-, rövidárú- és kelme-kereskedőket érintenek s 
többnyire egyezséggel fejeztetnek be. Kereskedelmi pör a pécsi kir. tör
vényszéknél volt folyamatban 1882-ben 3T, 1892-ben 95, 1894-ben 72.

Kereskedelmünk általános viszonyait az egyre nagyobbodó üzleti 
befektetések, a kifejlődött erős verseny következtében minél dúsabb rak
tár tartása, az üzleti kiadásoknak a hirdetés, a nehéz közgazdasági viszo
nyok folytán sokszor számottevő követelésnek egészben, vagy rész
ben való elvesztése következtében való nagyobbodása s az így elérhető 
csekély haszon növelése czéljából mind több kereskedelmi ágnak egy czég 
alatt való egyesítése jellemzi. Vegyes kereskedőink ma már a legkü
lönfélébb czikkeket árusítják s kevés kereskedőnk van, a ki csupán 
egy kereskedelmi ág körébe tartozó áruk forgalomba hozatalával foglal
koznék.

.A. kereskedelem egyes ágai.

Gabona-, termény- és lisztkereskedés. Gabona-kereskedelmünk egy
kori jelentősége az utóbbi évtizedben évről-évre fokozatosan hanyatlott s 
e hanyatlás, mely tulajdonképen megyénkben a 60-as évek közepétől kez
dődött, gabonakereskedőink számát annyira megapasztotta, hogy ma — 
csupán a belfogyasztás számára gabonát közvetítő kereskedőinktől elte
kintve — kiviteli gabona-kereskedelmünk Baranyában 3—4 czég kezében 
van. A hanyatlást a 60-as években a gyors közlekedési eszközök hiánya 
idézte elő. A soproni kamara 1865-ik évi jelentésében panaszolja, hogy 
Pécsett a forgalom jelentékeny ugyan, a gabona-kereskedés azonban a 
termelőre haszonnal nem jár, mert itt az árak jóval alacsonyabbak, mint 
egyéb bő közlekedési utakkal biró piaczokon; a gabona-kereskedő is csak 
minimális haszonnal kénytelen megelégedni; mert az olcsón megvett 
gabonát a magas szállítási díj jelentékenyen megdrágítja.

A 70-es években megyénkben is megindult nagy rét- és legelőföl
törés szántóföldünk területét 25 év alatt mintegy 150-ezer kát. holddal 
nagyobbította meg, mi maga után vonta a gabonanemüek termelésének 
növekedését is. Az összes termények 1878-ban még csupán 6V2 millió 
frtnyi értéket képviseltek; ma a gabonanemüek s a kapásnövények közül 
csupán a tengeri termésének évi pénzbeli értéke I2V2 millió frtra, az 
összes mezőgazdasági termények értéke pedig közel 20 millió frtra rúg.



KÖZGAZDASÁG. 657

A gabonanemüek e megnövekedett termés-mennyiségével szemben 
gabona-kereskedelmünkre az újabb időben ép ama tényezők birnak döntő 
befolyással s idézik elő terményeink árkonstelláczióját, melyek hazánkban 
e téren általában uralkodnak. A külföldi államok erős versenye, a gabo
nának közvetlen a termelőtől való beszerzése, még a gőzmalmok részéről 
is, a mi gabona-kereskedelmünk hanyatlásának főokai.

E hanyatlás az 1894-ik évben Pécsett az előző évhez képest számok
ban kifejezve csupán a búzánál mintegy 15-ezer métermázsa, a tengeri
nél 31.023 mmázsa; ennyivel került ugyanis a pécsi vasúti állomáson az 
említett terményekből kevesebb föladásra, mint 1893-ban.

Svájczba való gabona-kivitelünk ma már egészen megszűnt, mert a 
svájcziak csak az alföldi, kiválóan aczélos búzát veszik. Angliába mit 
sem exportálunk. Németországi piaczunkat csak nyomott árak mellett és 
erős küzdelem árán sikerül megtartani; mennyiség tekintetében itt is 
évről-évre veszítünk. Gabona-exportunk ma jobbára csak Ausztriára szo
rítkozik.

Gabona-kereskedelmünkben első helyet foglalja el a búza, mely 
egykor Francziaországban, Hollandiában, az egész Németországban nagy 
mennyiségben talált fogyasztásra; ma a buza-export megyénkből csak 
Németország déli részére és Ausztriára terjed. Rozs és kétszeres csak bel
kereskedelmi czikket képez. Árpánk egy részét jó termésű években Ausz
triába és Németországba sikerül eladni, kiválóan azonban csak a sörárpát 
s ennek is túlnyomó részét hazai sörgyárosaink veszik meg. Apró szemű 
cinquantin és pignoletto tengerinkkel, mely megyénkben egyik főmező- 
gaziiasági terményt képez, külföldön is versenyképesek vagyunk; Ausz
triába, Olaszországba tengeri fölöslegünkből némely évben számottevő 
mennyiséget viszünk ki.

A többi mezei termények, kivéve a komlót, melyet a Frigyes főher- 
czegi uradalom ausztriai sörgyárosoknak szállít, jobbára csak a belkeres
kedelem tárgyai. A hüvelyesek közül borsó, bab kerül legtöbb forgalomba, 
néha kivitelre is.

A kitűnő minőségű baranyai kender a kereskedelemben nem tudja 
a megillető helyet elfoglalni, minek oka az, hogy a kender termesztésével 
csak kisebb gazdák foglalkoznak, kik a termesztett kendert nagyrészt 
saját szükségletükre használják föl s így a kereskedelem részére nem 
lehet elegendő s egyenlő minőségű kendert összegyűjteni.

Takarmányraagvakat mellékfoglalkozásként fűszerkereskedőink áru
sítanak; egyéb magvakat pedig pécsi műkertészek hoznak forgalomba.

Liszt eladással minden fűszer-, vegyeskereskedő és szatócs foglalkozik.
A pécsi vasúti állomáson az 1894-ben föladatott mindennemű őrle

mény 11998 m. (a leadás 915 mm.), búza és kétszeres: 32100 mm., rozs: 
3550 mm., tengeri 39100 mm. (leadás 20932 mm.), zab: 1007 mm., árpa 
és maláta 18214 mm., hüvelyes vélemények 2992 m m .; a mohácsi vasúti
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állomáson föladatott: őrlemény: 24792 mm., tengeri: 64023 mm., árpa és 
maláta 2322 m m .; búza csak leadásra került 14292 mm-nyi.

Gabonakereskedőink száma jelenleg Pécsett 8, a megye többi 
részében 18.

Borkereskedés. Kereskedelmünk legjelentősebb ága a borkereskedés, 
mely nemcsak a forgalomba hozott mennyiségre, hanem a bel- és kül
földi piaczok számára is már a rég múlt időben nagy terjedelmű volt 
Álaranyában. Rendszeres borkereskedésünk azonban Pécsett is csak a 
60-as évek óta v an ; azelőtt szőlősgazdáink foglalták el jobbára a bor- 
kereskedő helyét, vagy idegen borkereskedők a termelés helyén magok 
vásárolták össze a baranyai borokat a kiforrás helyén. A 60-as évektől 
borkereskedelmünk rohamosan fejlődött, mit elsősorban az egyenlő hő
mérsékletet tartó baranyai pinezék, borkereskedőink kiváló szakértelme 
s a tiszta bor-kezelés terén való hires jártassága s a nagy terjedelmű 
pinezék mintaszerű berendezése s a baranyai borok kitűnő jellegzetes 
minősége mozdítottak elő. A soproni iparkamara 1879-ik évi jelentésében 
írja, hogy a pécsi borüzlet helyzete egyáltalán kedvező, mivel a beszer
zésre elegendő és olcsó forrás áll rendelkezésre, melyek a tömeges szállí
tást lehetővé teszik; az áruk pedig jóság tekintetében minden igények
nek megfelelnek.

A megyei termésnek mintegy 1/i része helyi fogyasztásra esik, s 
V4 része jut a kereskedés számára. Az 1876-ik évben megjelent „Magyar- 
ország szőlőszeti statisztikája“ czímű mű szerint Baranyában, mint az 
egész országban a legtöbb bort termelő megyék közt 4-ik helyen álló 
megyében, összesen 207400 hektoliter közönséges bor termett, melyből 
igy a borkereskedésbe jutott bor értéke 7 frt átlagos ár szerint mintegy 
1 millió 100 ezer frt értéket képviselt. Nincs azonban beszámítva itt a 
folyamatba hozott idegen származású bor, mely szintén nagy mennyiség
ben képezi megyei borkereskedelmünk tárgyát. Az említett évben borke
reskedelmünk által forgalomba hozott bor értéke a soproni kamara évi 
jelentése után 2 millió frtra tehető, mert a gyümölcsforgalom, melynek 
értékét a soproni kamara a borforgalommal együtt becsüli 2 millió frtra, 
alig jöhet számításba nagy arányú borkereskedelmünk mellett s számot
tevő értéket ezzel szemben nem képviselt. Jelenleg csupán fő borkeres
kedelmi góczpontunk, Pécsnek, évi borforgalma közel 4 millió forintnyi 
értékű. A pécsi vasúti állomás borforgalma ugyanis az 1894. évben 264382 
mm. bor v o lt; ha a bor métermázsáját — mely számítás ugyan nincs 
szokásban — csupán a legminimálisabb s a mai áraknak távolról se 
megfelelő 15 írttal számítjuk: az 1894-ik évben a pécsi vasúti állomáson 
2*8 millió frt értékű vagyont hoztak forgalomba.

E borok közt jelentékeny mennyiséggel szerepelnek az Olaszország
ból, Dalmátországból és Istriából behozott, újabban Erdélyből és a homok- 
talajú vidékekről beszerzett könnyű borok, mely utóbbiak egymással 
s az itteni borokkal összeházasítva jutnak kereskedésbe. Az olasz bor 
importra kereskedőinket a filloxera pusztítása következtében beállott
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minimális termés, az erősen kifejlett borkereskedés következtében a 
múltról megmaradt borkészletek apadása kényszeritette. Az olasz bort, 
minthogy az tisztán fogyasztó közönségünk Ízlésének nem felel meg, 
borkereskedőink hazai borokkal keverik s az így kevert borral a belfo- 
gyasztást nagy részben fedezik. Az olasz bor behozatala azonban az 
1892-ik évben megindult első nagyobb szállítás óta jelentékenyen meg
csökkent. így Pécsett 1892-ik évben 65429 métermázsa, 1893-ban csak 
48053 métermázsa bort hoztak be, a múlt években pedig e szám 
fokozatosan alászállolt, mert a borkereskedelemben a szénkénegezés által 
föntartott s az új ültetésü szőllőinknek, ha lassan is, de fokozatosan egyre 
növekvő termése által nem fedezhető hiányt homoki és erdélyi borokkal 
igyekeznek pótolni addig is, mig az első bőtermésü év beköszönt, ami 
a szőllők rekonstruálása terén tapasztalható lázas tevékenységből következ
tetve, nincs olyan messze.

Kiviteli borkereskedelmünk nevezetesebb piaczai: Ausztria, Horvát- 
Szlavonország, Német-, Orosz-, Olaszország, Belgium, S váj ez, Bulgária, 
Szerbia, Bosznia, Amerika. Úgy terjedelemre, mint berendezésre nézve 
elsőrendű pinezék: a Littke-, Engel-, E i z e r Schwabach-, Weiller-, 
Taussig Zsigmond-, Szeifricz és W crtheim er-íé\e ; Villányban: a 
Schuth-, Bölcskei-, Váradi- és Schwabacli-íé\e pinezék.

A borárak a múlt évben hektoliterenként a következők voltak: 
pécsi ujbor 15—22 frt, 1891-ik évi 20—32 frt, gyűdi pecsenyebor 28—o5 
frt, rizling (1895-ik évi) 30 — 38 frt, siller bor 13—20 frt, villányi vörös 
(1891-iki) 28—32 frt, villányi cabinet (1885 iki) 45—55 frt. Az 1882 ik 
évben 15 7„ minőségű p“csi fehér bor ára átlag 15 frt, a villányi vörös 
boré 26 frt, pécsi óbor 18 frt, villányi vörös óbor 30—32 frt volt hekto
literenként.

Nagyobb vasúti állomásaink borforgalma az 1894-ik évben tett Mo
hácson 14034, Villányon 5935, Német-Bólyban 14251 métermázsát.

Borkereskedőink száma az utolsó évtizedben közel megháromszoro- 
sodott, míg ugyanis 1882-ik évben Baranyában 24 borkereskedő volt, 
addig 1894-ben már 68, mely számból 25 magára Pécsre esik. Boralkusz 
megyénkben igen sok van s megyénk ama három megye közt foglalt 
helyet, melyekben az utolsó népszámlálás alkalmával a legtöbb bor
alkusz találtatott.

Szeszkereskedőink szeszgyárak hiányában alig említésre méltó. 
Az egész megyében csupán 1, Pécsett 5 szeszkereskedő van, ez utóbbiak
nak is a szeszkereskedés csak mellékfoglalkozását képezi. Kizárólag 
magyarországi szesz képezi a kereskedés tárgyát. PáiinAa-kereskedésünk 
is jelentéktelen. A megyében termelt csekély mennyiségű törköly és 
különféle gyümölcs-pálinkán kívül a forgalom tárgyát főleg szlavóniai 
(szerémi) és bánáti szilvórium képezi, melyek túl a Dunán találnak 
fogyasztásra.

Sörkereskedéssel Baranyában 7 ezég foglalkozik, kizárólag a buda
pesti sörfőzők termékeit hozván forgalomba. A Pécsett nagyban fogyasztott
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pilseni sört a vendéglő tulajdonosa közvetlen megrendelés utján hozatja. 
A pécsi sör hektoliterjének ára tavaly 24 frt volt, Mohácson 25—30 frt.

Gyümölcs-kereskedésünkben az első helyet foglalta el a szőllő, 
melynek Németországba való kivitele, míg szőllőink teljes termésben vol
tak, nagy arányokat öltött. Négy-öt év óta a szőllőkivitel megyénk
ből, szőllőink elpusztulása következtében teljesen megszűnt. Egyéb gyü
mölcsökben jelentékeny behozatalra szorulunk. Lágymagu gyümölcs a 
megye területén, különösen alma, csak kevés helyen terem; legtöbb a 
mohácsi szigeten, melynek egy részét Budapestre szállítják; száza az 
almának 2 frt, jeges alma 2 frt 25 kr., pogácsa-alma 2 frt, óriás alma 
3 frt. Almából legtöbb kerül forgalomba Sopron vidékéről és Stájerország
ból s kilóját 20—24 krért árusítják. Szilva a Dráva vidékén elég terem, 
mely azonban csak a helyi szükséglet födözésére szolgál, az esetleges 
fölösleg jó termésű évben, aszalt állapotban jut a kereskedésbe klgrként 
16—18 krért. A Mecsek hegyoldalain, Pécsváradon, Várkonyban termő 
gesztenye a napi piaczokon kél el hektoliterenként 8—12 írtért.

A Pécs vidékén mindinkább nagyobb gonddal termesztett kitűnő 
minőségű franczia baraczkból, valamint mandulából termésünk korántsem 
akkora még, hogy a napi piaczi elárusításon kívül jelentékeny kereske
delmi czikket képezhetne. A baraczk Pécs vidékén igen nagyra megnő 
s darabjáért 5—7 krt is adnak.

Friss gyümölcsből vasúton az 1894-ik évben Pécsett 3216, Mohácson 
56 mm. volt a behozatal; föladtak Pécsett 105, Mohácson 688 mmt.

Fa és más erdei term ényekkel való kereskedés. Legélénkebb a 
forgalmunk a metszett fában, melyet a pécsi és szent-lőrinczi ipartelepek 
főleg Franczia- és Németországba szállítanak. Angolországba való expor
tunk ingadozó. 1876-ban Engel A dolf és fiai pécsi gőzfürész-gyára kísér
lett meg Angliába vasúti kocsikhoz szükséges fákat szállítani; azonban 
csak 10 vasúti kocsi-szállítmányt indítottak el. A szállítók a további export
ról lemondtak, mert az angolok az átvételnél oly rigorózus eljárást tanú
sítottak, hogy az adottaknál háromszorta nagyobb árak mellett se lehe
tett volna veszteség nélkül az Angolországba való szállítást föntartani. 
Nevezetesen az átvételnél minden darab fát kalapácscsal kopogtattak 
meg s ha nem adott teljes és szép hangot, minden további próba nélkül 
félre lökték; az első próba beválása után minden látható nyílást nagy
ságához képest tűkkel és késekkel vizsgálták meg. Újabban úgyneve
zett „Wainscotts“-fát szállított az Engel-ezég Angliába s már szép sikert 
is ért el, mikor az amerikai verseny újra kiszorította onnét áruinkat.

Amerikai padlódeszkával való kereskedésünk igen élénk s évente 
jelentékeny mennyiség kerül az ausztriai, franczia- és németországi pi- 
aczokra; az árak azonban az erős verseny következtében e kiviteli czik- 
künknél hanyatló irányzatot mutatnak.

Épületfa-kereskedésünk az utóbbi években a megyeszerte észlel
hető nagy számú köz- és magánépítkezések folytán nagyon élénk.
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A puha fa-üzlet hanyatlásnak indult, mivel a fölsőmagyarországi és külö
nösen a stájerországi termelők ügynökei a fogyasztókat fölkeresvén, e 
czikkben a közvetítő kereskedelem tevékenysége mindinkább fölöslegessé 
válik. Tűzifa, melynek ára köbméterenként 2 frt 40 kr.—3 frt 20 kr. közt 
hullámzik, a kőszén mellett keresett czikket képez.

Egyre nagyobbodó forgalom tapasztalható a botokhoz és esőernyők
höz való faanyagnak félgyártmány alakjában külföldre s különösen Ame
rikába való szállításában. Szily  Tamás, baranyai birtokos, már régebben 
tett kísérleteket e félgyártmány értékesítése terén. Jelenleg 50—60 falusi 
munkást foglalkoztat, kik a mezei munka szünetelése alatt olcsó napszám 
mellett összeszedik az erdőben a botokhoz és ernyőkhöz alkalmas faanya
got, télen át meghámozzák, gőzzel hajlítják, egyenesítik s az így félnyer
sen, kidolgozott anyag a külföld gyáraiba kerül.

Fakereskedőink száma a megyében 13, Pécsett 8. Fa-, donga-, épü
let- és haszonfa-, valamint tűzifa-forgalma volt a pécsi vasúti állomásnak 
1894-ik évben 214.785 mmázsa, a mohácsi állomásnak 12.170 mmázsa.

Gűíbacs-kereskcdelmünk, mióta tímáraink a 80-as évek rossz termése 
miatt a valonea használatára tértek át, egészen jelentéktelen. A gubacs 
métermázsája, a mi kevés még itt fogyasztásra kerül, 10—12 frt volt.

Cserkéregből az 1894-ik évben Pécsre mintegy 3000 mmázsát hoz
tak be, 2 frt—4 frt 50 kr. mmázsánkénti ár mellett. Cserkéreg-termelé- 
sünk csekély jelentőségű lévén, ebbeli szükségletünket leginkább Szla
vónia födözi.

Allatkereskedés. Az állatokkal való kereskedés terén a Baranyában 
tartatni szokott jelentékeny vásárokon egyre fokozódó forgalom tapasztal
ható. Osztrák ezukor-gyárosok részéről a baranyai ökrök igen keresettek, 
minthogy az osztrák szarvasmarhánál szívósabbak s így igavonásra, mint 
hizlalásra nézve kiválóan alkalmasak.

A szarvasmarha árai a múlt évben a pécsi iparkamara évi jelenté
sének adatai szerént a következők voltak : Igásökör, urasági I. osztályú 
310—400 írtig, II. osztályú 210- 300 írtig, igásökör kisbirtokos czéljaira 
180—240 frt, mustra-ökör magyar 120—160 frt. Magyar tinó 2 éves 
60—100 frt, 3 éves 100—160 frt, 4 éves 160—250 frt. Magyar tehén 
tenyésztésre 40—80 frt, levágásra 60—100 frt, fejős tehén 90—160 frt, 
magyar üsző 1 éves 15—25 frt, 2 éves 20—40 frt, tarka üsző 1 éves 
20—35 frt, 2 éves 30—60 frt.

A lókereskedés a szakértelemmel űzött lótenyésztés emelkedése 
következtében egyre élénkül. Olaszországi, romániai és ausztriai lókeres
kedők vásárainkat sűrűén látogatják s jelentékeny üzleteket csinálnak. 
Tulajdonképeni lókereskedőink a katonai czélokra alkalmas lovakat a 
tenyésztőktől összevásárolva, inkább csak katonai lovakat adnak el a 
kincstárnak, melyekért jó árakat kapnak; az igás-lovakat jobbára a tenyész
tők maguk hozzák forgalomba. A katonai és kivitelre kerülő lovak ára 
tavaly 150—250 frt közt váltakozott, az apró paraszt-lovak 20—80 írtért 
keltek el.
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A  sertés-kereskedelem  főágát képezi állatkereskedelmünknek. A 
sertés sovány és hizlalt állapotban kerül forgalomba. Sovány sertés a 
vaiszlói és sellyei vásárokon kerül legtöbb eladásra, egy részét pedig 
Bácskából, Szlavóniából s az Alföldről szerezik be. Hizlalással a kisebb 
gazdák s nagyobb mérvben a pécsi sertéshízlaló- és árúraktár-részvény- 
társaság foglalkozik, mely utóbbi évenként 1500—2000 drb sertést szállít 
Németországba. Baranya sertés-kereskedelmének mérvére élénk világot 
vet a sertések fölhajtása a községek országos és hetivásáraira. Csak a 
sellyei vásárokra évenként 60-ezer drb sertést hajtanak föl, melyből 
40—45-ezer kerül eladásra, ugyanennyi a viszlói vásárokon; a pécsi, 
mohácsi, német-bólyi, baáni, siklósi, duna-szekcsői, baranyavári, dárdai 
vásárokra évenként főihajtatni szokott sertések száma meghaladja a 100- 
ezer darabot.

A sertés-kereskedelemnél a közönséges szokások uralkodnak ; 40—50 
kr. klgrkénti ár mellett élősúlyra 20—25, hízott nagy sertéseknél 30 
klgrmot számítanak le. Kivitelünk Ausztriába és Németországba irányul. 
Sertéskereskedőink száma jelenleg 26, az 1882-ik évben 13 volt.

A juhokkal való kereskedés aláhanyailott. Francziaországi főpiaczun- 
kat a magas vám miatt majdnem teljesen elveszítettük. Legtöbb juh a 
német-bólyi, baáni és duna-szekcsői vásárokon kél el, melynek egy részét 
ausz’riai kereskedők vásárolják meg.

A halkereskedést halkufárok közvetítik, kik a halat a halászoktól 
megvéve, a nagyobb községek vásárain árusítják el. Halaink fogyasztási 
piacza jobbára csak a szomszédos megyék, a budapesti piacz, Szlavónia. 
A Frigyes főherczegi uradalomban szárított halak főfogyasztói a Tiszán
túli vidék oláhok és szerbek által lakott része, Szerbia és Románia. A 
halak ára volt a múlt évben a pécsi piaczon: 2—5 klgros hal 80 kr.—1 frt, 
apró hal 2 0 -6 0  kr. klgrként.

Rendszeres baromfi-kereskedésünk nincsen. A napi-piaczokat az 
egyes kisebb baromfilenyészlők látják el baromfiakkal. A siklósi járásban 
lévő 4 tyukász által összegyűjtött baromfiak is csak a legközelebbi vidé
ken kelnek el.

Állati term ékekkel való kereskedés. A disznózsír-kereskedés Pé
csett az utóbbi években nagy lendületet vett, melyben a pécsi zsír kitűnő 
minősége mellett nagy része van a pécsi sertéshizlaló és árúraktár rész
vénytársaság buzgó tevékenységének. Az 1876. évben a soproni ipar
kamara évi jelentésének adatai szerént Pécsett csupán 170 mm. zsírt ter
meltek ; ma évenként átlag csak kivitelre a megyei székhelyről 8 —10 
ezer mm. zsír kerül, melynek egyrészét egy nagy kereskedelmi czég 
közvetíti. Legnagyobb zsír-fogyasztóink Ausztria és Németország, hol a pécsi 
disznó zsír, mely drágább ugyan, mint a silányabb minőségű amerikai 
zsír; hamisítatlan volta, jó íze s tiszta, kitűnő minősége miatt igen kere
sett czikket képez.

A zsírtermelés és kereskedés nagy jelentőségre emelkedése indította 
a pécsi termelőket és kereskedőket arra, hogy a pécsi piacz jó hirnevé-
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nek föntartása s a kivitel fokozása czéljából a követkéző jogszokásokban 
állapodjanak meg:

A disznó-zsírt 100 klgként hordóval együtt, göngysúlyban árulják. 
A pécsi disznó-zsír (városi áru) tiszta fehér, jóízű, olvasztott, keményre 
kevert és alj nélkül valónak kell lennie. A zsír csakis új hordókban 
szállítható. A hordók egészséges és száraz, kemény fából készültek, szo
rosan abroncsoltak és szállításra alkalmasak legyenek. A pécsi disznó-zsír 
240 klgr. brútó-súlyt meghaladó hordókban nem szállítható. Göngysúly 
különbözetként minden fajú disznó-zsírnál az ellensúly l°/o-a meg van 
engedve. Túlsúly fejében az eladó hordónként 50 dekagrammot tartozik 
adni. Az eladó a göngysúly helyességéért az átvétel napjától számított 
hat hétig felelős. A vevőnek a valóságos göngysúly kipuhatolása czéljából 
jogában áll az összes hordók vagy csak egy részének próbamérését esz
közöltetni. A göngysúly kipuhatolásának költségeit az eladó csak akkor 
viseli, ha az általa kiszámított göngysúly helytelennek bizonyul. A zsír- 
szállítási kötetek mindig e megállapodásokra való hivatkozással eszköz- 
lendők.

E jogszokások 1894. április 1-től kezdve bírnak kötelező erővel.
A múlt év elején métermázsánként fizettek pécsi zsírért 52 frt 50 krt, 

az év vége felé 47 frt 60 krt.
Fagygyuval való kereskedésünk lanyha. Mióta világítási czélokra a 

fagygyut alig használják, az ára is egyre hanyatlik. A forgalomba kerülő 
e czikket a helybeli és vidéki szappanosok veszik meg.

Gyapjú-üzletünk pang s a termelt mennyiséget évről-évre hanyatló 
árakon csak ausztriai gyárosoknak jó ismeretség utján tudják kereskedőink 
eladni.

Vaj- és sajtkereskdésünk egyre élénkülő forgalmat tüntet föl. A 
pécsi magyar gazdák tejcsarnoka által előállított thea-vaj nemcsak a 
közeli vidéken, hanem Bécsben is nagy keresetnek örvend, valamint a 
tejcsarnok s a bellyei uradalom által termelt különféle sajt is. Baranyá
ban a községi tejsző vetkezetek örvendetesen szaporodnak, melyek a vaj- és 
sajtkészítést is üzemkörükbe vonják s a közeli vidék e nembeli szükség
letét födözik.

Egyéb állati termékeink közül csak a toll képez még tulajdonké- 
peni kereskedelmi tárgyat, melyet házalók gyűjtenek össze a megyében 
s budapesti és bécsi kereskedőknek szállítják.

Méz még 2 évtizeddel ezelőtt nagyobb mennyiségben került kivitelre. 
Ma a környéken a termelő és fogyasztó közötti forgalom tárgyát képezi.

Gépekkel, vas- és fémárukkal való kereskedés. Gépkereskedőink 
nincsenek. Gépraktárt gépgyárosaink tartanak s e kívül kisebb mező- 
gazdasági gépek egyes vaskereskedőinknél is kaphatók. A vaskereskedők 
száma Pécsett 7, a megyében 12; vaskereskedéssel faluhelyeken a 
vegyeskereskedők foglalkoznak, kik csak a legszükségesebb vasszerszá
mokat tartják raktáron. A megye székhelyén két ékszerkereskedő boltja 
van gazdagon fölszerelve, üzletmenetük azonban gyenge s a forgalom
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távolról sem áll arányban a befektetéssel. Az ékszerkereskedés, mint 
ilyen, különben megyénkben is elvesztette ma már jelentőségét s ékszer- 
kereskedőink több-kevesebb kereskedelmi iparágat vontak üzemkörükbe.

A kőedény-, porczellán-, üveg- és agyagáru csak mint egy czég 
alatt folytatott kereskedés fordul em megyénkben, még a megyei szék
helyen is, hol 3 ilyen nagy üzlet van. A Zsolnay-féle majolikából és kő
edényekből e kívül egy pécsi kereskedő raktárt tart fönt.

Bőr- és nyersbőrkereskedés. Bőrkereskedőink száma a megyében 
4, Pécsett 5 ; az utóbbiak közt legélénkebb forgalmú a pécsi Höíler-iéle 
bőrgyár két bőrkereskedő üzlete, melyekben a gyár saját gyártmányait 
árusítja el.

Nyersbőrökben még a közelmúltban is élénk kereskedésünk volt s 
borjú- és kecskebőröket Francziaországba, nyers marhabőröket Romá
niába s a déli tartományokba nagy mennyiségben szállítottunk s Német
országgal is élénk összeköttetésünk volt. Ma nyersbőr-exportunk alig 
van, s bőrkereskedőink áruikat csak a megyei és hazai bőrgyáraknak 
és tímároknak tudják eladni. Nyers marhabőröket Ausztriából, juhbőrö- 
ket Slavoniából és Romániából, gidabőröket Boszniából és Dalmácziából 
szerzik be kereskedőink.

Kézmű.-, rövid- és divatáru kereskedőink évről-évro nagyobb be
fektetéseket eszközölnek s mind választékosabb árukkal szerelik föl rak
tárukat. E kereskedőink azonban nagyon érzik az elemi csapások követ
keztében a keresetcsökkenést s igyekezetük, mely a pontos, minél kifo- 
gástalanabb minőségű áruk kiszolgálására irányul, távolról sincs megju
talmazva az elért forgalom által. A hasznot e kereskedelmi ágnál az is 
kevesbíti, hogy a túlhajtott verseny folytán nagymérvű hitelt kénytele
nek kereskedőink a vevőknek nyújtani s ezekből az év végével jelen
tékeny összeget képviselnek a kétes követelések. Rövidáru kereskedő 
van Pécsett 18, a megyében 38.

Díszmű- és norinbergi-áru kereskedésünk a megyei székhelyen 2 
van, melyek a tetszetős és olcsó, legkülönfélébb árukból választékos rak
tárt tartván, élénk forgalmat csinálnak. A vidéken ilynemű czikkek áru
sításával a vegyeskereskedők foglalkoznak.

Bútorkereskedő csak Pécsett van kettő, s e kívül bútorraktárt 
tart fönt az asztalosok egyesülete; a vidéken kisebb-nagyobb raktára 
van egyes asztalos iparosnak, de kész bútorkereskedő egy sincs.

Ruhakereskedés. Pécsett egy bécsi czég s Grün Bernát bizományi 
férfi-ruhakereskedést tart fönt; a vidéken 5 ruhakereskedő van, kik, vala
mint 2 pécsi szabó is, budapesti és bécsi gyártmányokat tartanak raktá
ron. Kész női fölöltők, köpenyegek forgalombaliozatalával rőfös- és divat
árukereskedőink foglalkoznak.

Könyv- és papirkereskedőink helyzete csak a megyei székhelyen 
tűrhető. A fővárosi nagy könyvkereskedők gyakori utaztatása miatt a 
vidéken az üzlet hanyatlik, a könyveket túlnyomólag ma már a fővárosból 
rendelik meg. Kereskedőink még Pécsett se tartanak ennélfogva nagy rak-
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tárt, nagyobb súlyt fektetnek a mindennapi fogyasztás (papir, írószerek) 
czikkeire. Tulajdonképeni könyvkereskedő Pécsett 4, a megyében 1 van.

Fűszer- és vegyeskei'eskedés, szatócsok. E kereskedelmi ágak kép
viselőinek száma az 1894-ik éviben a következő vo lt:

: Baranya: Pécs:
fiiszerkeryHkcip').. . . 26 11
vegyeskereskedő . . . 174 22
szatócs ..........................  460 120

' t

Egyéb kereskedelmi ágak közül a borkővel való kereskedés elve
szítette egykori jelentőségét, újabb időben keveset is termelnek. Borseprő, 
melynek ára 4 írtról 2 írtra szállt le, ma már szintén nem képez kere
sett czikket, mert pálinka-égetésre nem használják szeszfőzőink oly 
mérvben, mint ezelőtt. Rongykereskedés megyénkben úgyszólván telje
sen megszűnt, mert hazánkban a papírgyártáshoz ma más anyagokat hasz
nálnak, a németországi piaezot pedig, hová egykor számottevő mennyi
séget exportáltunk, a kiviteli vám miatt elvesztettük.

Baranya pénzintézetei.
• t

A pesti első hazai takarékpénztárnak, mely a legelső hazai takarék- 
pénztár volt, az 1840-ben történt megalakulása után 5 évvel, tehát a 
legelső pénzintézetek alakulásának idejében létesült megyénkben az első 
takarékpénztár, a ma is föntálló és 50 éves jubeliumát tavaly megült 
„Pécsi takarékpénztár.“ E pénzintézetet nagyatádi Czindery László, Vas- 
vármegye főispánja, s baranyamegyei nagybirtokos alapította, mint az 
alapítók gyűlésének határozatában ki lön mondva az indító okból, mert az 
alapítók az ipar, kereskedés és közlekedés fejlődésében lévő állapota foly
tán szükségesnek s a már korábban alakult takarékpénztárak eddigi jó 
eredményű működéséből következtetve általánosan s különösen a föld
műves népre is hasznosnak találta Pécsett egy ilynemű takarékpénztár
nak 300 drb 100 pengő forintos részvény kibocsátásával, tehát 30-ezer pengő 
forint alaptőkével való fölállítását. A takarékpénztár eszméjét Baranya-, 
Somogy- és Tolnamegyék közönsége oly nagy lelkesedéssel karolta föl, 
hogy a legelső értekezleten, melyen Czindery tervét előadta, már számos 
részvény elhelyezését biztosító aláírási ívet mutatott föl. A takarékpénz
tár az 1845. évi márczius 13-án tartott alakuló közgyűlésen megalakult 
s működését ugyanaz év május 1-én a részvénytőke felének befizetése 
mellett kezdte meg. Az intézetnek nagy nehézségekkel kellett megküz
denie, míg a közönség bizalmát megnyerte s az intézet szükséges voltá
ról és megbízhatóságáról azokat meggyőznie sikerült, kiknek érdekében 
a pénzintézet alakult. A tartózkodás, közbe esvén az 1848/49. évek vál
ságai is, némi megszakítással egészen 1869. évig tartott. Ez idő alatt az 
intézet forgalma túlnyomólag jelzálog-kölcsönök nyitásában állott, mely 
kölcsönök oly magas összeget képviseltek, hogy 1852-ben a betétállomány 
90°/o-át képviselték. Míg a működés első évében a váltók értéke csupán 
3000 írtra rúgott, a jelzálogkölcsönök összege 43.010 frt volt.
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A pécsi takarékpénztár fejlődését és történeti múltját illetőleg rész
letes adatok olvashatók az intézet 50 éves jubileuma alkalmából 1895-ben 
kiadott „1845—1895 Pécsi takarékpénztár“ czímű műben, melyből érde
kesnek tartjuk a következőket fölemlíteni, mivel ezekből Baranya hitel- 
viszonyaira is következtetés vonható.

Az 1859. évtől kezdve a betétek állandó, sőt rohamos emelkedést 
mutatnak, 1865-ben már meghaladták az egy millió forintot, 1883-ban 
51/*, 1894. évben pedig több mint 8 millió írtra rúgtak. A betétek ez 
állandó emelkedéséből következtethető, hogy az 1866. évi országos mező- 
gazdasági válság, az ugyanez évi osztrák-porosz hadjárat s a 70-es évek 
elején a pénz-piaczon mutatkozott pangás a pécsi takarékpénztár üzletét 
nem nagy mérvben érintették ; az 1873. évi pénzügyi válság idején azonban 
a betétek 2—3000 írttal csökkentek.

Az intézet összes üzletága, főleg 1884. évtől kezdve mutat rohamos 
emelkedést. A jelzálogkölcsön-üzlet, mely 1885. évtől apadt, 1893 óta a 
megyénket ért nagy filloxera-pusztítás következtében újra növekedett s 
1894-ben 372 millió frtot tett. A váltószámla, mely 1893. év végén csak 
687-ezer forintot igényelt, az 1894. évben l'A  millió frtot képviselt. Az 
intézet föltétien fizetőképességének biztosítására állandóan tekintélyes 
összegeket tart első rangú pénzintézeteknél folyó számlán elhelyezve; 
1894-ik évben 729-ezer frt folyószámla-követelése volt. Az intézet rendes 
tartalékalapja 182.048 frt, értékpapír-állománya közel 3 millió frtot kép
visel ; jótékony czélokra a takarékpénztár 40 év alatt több mint 120-ezer 
frtot adományozott, melyből 35-ezer a jubileumi évre esik.

Húsz évig a „Pécsi takarékpénztár“ volt megyénkben az egyetlen pénz
intézet. 1866-ban keletkezett a „Pécsi kölcsönös segélyző-egylet“, mely 
azonban eleinte csakis tagjainak hiteligényeit elégítette ki s takarékbetéteket 
se fogadott el. 1869-ben létesült Pécsett a „Baranyamegyei takarék- és 
hitelbank“, mely a 80-as évek elején kezdődött fölszámolás után föloszlott. 
Pénzintézeteink nagyobb mérvű szaporodása az 1870—80-as évek közé esik; 
ez időben létesült a dárdai, a ké t mohácsi, a pécs-baranyai központi, a két 
siklósi takarékpénztár. A jelenleg föntálló pénzintézetek, melyek közt 9 taka
rékpénztár, 11 szövetkezet van s az osztrák-magyar bank pécsi fiókintézete; 
amaz elv pontos betartása folytán, hogy tőkéiket könnyen mobilizálható 
értékekben helyezik el, a fokozott hiteligényeket is oly gyorsan és pon
tosan képesek kielégíteni, hogy megyénkben új pénzintézetek alakításá
nak egy időre gazdasági czélja nincs. Pénzintézeteinknek területi elhe
lyezkedése is kedvező, a mennyiben a pécsi és szent-lőrinczi járásokat 
kivéve, melyek nagy mérvben a pécsi pénzintézetekre vannak utalva, a 
többi járásban elég bőven van pénzintézet. Baranyában 1884-ben 340 kilo
méterre esett egy pénzintézet, a mi fölötte kedvező arány volt már akkor 
a népességre nézve a pénzintézet hozzáférhetőségét illetőleg, ha figyelembe 
veszszük, hogy dr. Vargha Gyula (Magyarország pénzintézetei 1855) ada
tai szerént csupán a Duna és Tisza közt (Budapestet is beleértve) esett 
175 kmterre egy pénzintézet 1884-ben, a Duna jobb partján 233, az ország
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többi részeiben pedig 300—648 kilométerre. Jelenleg megyénkben 244 
kilométerre jut egy pénzintézet. A pénzintézeteknek a népesség számához 
való aránya is jelentékeny javulást mutat két évtized alatt. Míg ugyanis 
1875-ben egy takarékpénztár 40.500 lélekre esett, addig ma 35.809 lélekre 
jut egy ilyen pénzintézet megyénkben; az összes pénzintézeteket véve 
pedig figyelembe, ma 15.346 lélekre jut egy pénzintézet, míg 1875-ben 
23.625 lélekre jutott csak egy pénzintézet.

Takarékpénztárainknak s az osztrák-magyar bank pécsi fiók intéze
tének összes forgalma az 1894-ik évben meghaladta a 137 millió irtot.

Az egyes üzletágak közül a váltótárcza a „Magyar statisztikai év
könyv“ II. évfolyama (1894) szerént 1892-ik évben a baranyai takarék- 
pénztáraknál csak közel 3 millió frtot képviselt, az 1894-ik évben mint
egy 5 millió frtot, melyhez járult a bankfiók 8 millió frtnyi váltótárczája.

A 80-as évektől kezdve a betétek állománya is fokozatos emelkedést 
mutat takarékpénztárainknál. Az 1878-ik évi 6,152.952 frt betéttel szem
ben 1894-ik évben 11,542.859 frt betét áll. A kis tőkék azonban takarék- 
pénztárainknál kevésbé találnak elhelyezésre, mint hazánk többi részében.

Jelzálog-kölcsönökben még néhány év előtt a nagyszebeni földhitel- 
intézet és a pozsonyi takarékpénztár jelentékeny összegeket helyeztek el 
megyénkben. Mióta azonban a hosszabb annuitásu, 5V2—6% mellett ren
desen 45—50 év alatt törlesztendő kölcsönnyújtást nagyobb pénzintéze
teink is működésük körébe vonták, idegen pénzintézetek kevés eredmény
nyel fáradoznak tőkéiket itteni ingatlanokra elhelyezni. A jelzálog-kölcsö- 
nök emelkedése 2 év alatt megyénkben megközelíti a 2 millió forintot, a 
mi nagyrészt a filloxera-vész által sújtott gazdák ingatlanaira esik. Az 
1892-ik évben 3 millió 700-ezernyi jelzálogkölcsön, 1894-ben 4,597.609 írtra 
szökött föl. Ingatlanainkat egy évtized alatt ennek folytán mintegy 25°/o-kal 
jobban terhelték meg. 1884-ben ugyanis megyénkben egy négyszög kilo
méterre 645 frt jelzálog-kölcsön esett, addig 1894-ben már 876 frt.

Á pénz megyénkben csak a székhelyen mondható olcsónak; a vidéki 
pénzintézeteknél, kiváltképen a kisebb kölcsönöknél, még mindig 7—8% 
a kamatláb s a különféle kezelési költségek, irásdíj czímén szedett össze
gek e magas kamatlábat is fölemelik. A betéteket pénzintézeteink általá
ban 4—4V2% kamatoztatásra fogadják el. A lassú lejáratú jelzálogkölcsönök 
572—6°/o-ból rendesen 1V2 a tőke törlesztésére, a többi a kamatokra esik.

Az osztrák-magyar bank nagy-kanizsai fiókjának Pécsett egy mel
lékhelye, a pécsi kereskedelmi és ipartársulat fölterjesztésére 1880-ban, a 
pécsi bankfiók pedig 1887-ben állíttatott föl. Az első üzleti évet a bank
fiók 373 frt veszteséggel zárta le ; az 1894-ik évben nyeresége a 40-ezer, 
összforgalma pedig a 66 millió frtot meghaladta; a pénztári összforgalom 
az 1889-ik évben még csupán 15 millió frt volt.

Nemcsak a baranyamegyei, hanem a hazai szövetkezetek közt is első 
rangú helyet foglal el a „Pécsi kölcsönös segélyző-egylet“, melyet 1865- 
ben három pécsi iparos alakított s mely szövetkezet több mint 30 év 
föntállása alatt nagygyá fejlődött. A segélyző-egylet 6—6 évre terjedő
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évtársulatokból alakul; a bat év letelte után minden évben egy-egy évtár
sulat véglegesen leszámol s teljesen megszűnik s egyidejűleg minden 
évben egy új társulat keletkezik. A részlettulajdonosok 6 éven át heten
ként 50 krt fizetnek be s hat év letelte után a befizetett tőke s a meg
illető nyeremény-osztalék átvétele után kilépnek a szövetkezetből. A műkö
dés első évében csupán 1500 részletet jegyeztek, ma a jegyzett részletek 
száma meghaladja a 20-ezeret. A szövetkezet magasra rugó forgalma ma 
már nemcsak Pécsre, hanem egész Baranyavármegyére s lehet mondani 
a haza minden részére kiterjed, mert a tagok elköltözés esetén is ragasz
kodnak tagsági jogaikhoz. Az intézet a kisebb tőkéknek valóságos gyűjtő
helye s a szakértelemmel párosult pontosság által kinyert bizalom a 
közönség minden rétege részéről egyre öregbedik iránta. Az intézet taka
rékbetéteket is fogad el (1804-ben G38.822 frt) s váltókat is számitól le; 
1894-ik évi váltótárczája 1,850.840 frtot képviselt. Az első évi 1601 frtnyi 
nyeremény a múlt évben 86.000 frtra emelkedett s egy részlet után 187 frt 
50 kr. osztalékot fizetett. Vagyona az 1804-ik évben 3,487.304 frtot tett, 
összforgalma pedig megközelítette a 24 millió frtot.

Vidéki szövetkezeteink közül életképesebbek s nagy forgalomnak ör
vendenek a pécsváradi, sásdi, siklósi, vörösmarthi; ezeken kívül állanak fönt 
szövetkezetek Baánon, Mégocson, Villányon, N.-Bolyban és Harkányban.

K ö z l e k e d é s .

Ama, részint megyei, részint átmeneti forgalmat, melynek iránya 
N.-Kanizsa, Pest és keletre Szeged felé irányúit, a legújabb ideig majd
nem kizárólag a régi idő óta híres, kitűnő kövezett utakon tengelyen 
eszközölték. A Hráván való hajózás e folyó nagy részének még ma is 
szabályozatlansága miatt elenyésző csekély volt s a kísérletet tett 
hajózási vállalatok még ezelőtt pár. évtizeddel is egymásután szűntek 
meg. A dunai nagy vizi-útra már előbb is jelentékeny forgalmunk esett. 
Vasútaink csak a közelmúltban keletkeztek ; 1845-ben a mohács-pécsi 
vasút kiépítése után hosszú időközökben létesült a pécs-barcsi s csak 12 
évvel ezelőtt a budapest-pécsi vonal. Rendszeres terv szerint kiépült vasút
hálózatunk ma sincs még, mely megyénk forgalmi igényeit kielégít
hetné; csak a legújabb időben tapasztalható a viczinális vasútak építése 
iránt nagyobb érdeklődés, melynek eddigi eredménye is bízvást remélni 
engedi, miszerént nem sok idő választ el attól, hogy nagyobb forgalmú 
helyeink a megyei székhelylyel összeköttetést nyerjenek, s az elsőrangú 
vasúti forgalmi irányokba beolvadjanak.

K özútak.

Állami útak. Megyénket két állami út szeli át. A budapest-eszéki 
út, mely Duna-Szekcső fölött lép Baranyába s elvonul Duna-Szekcsőn, 
Baaron, Mohácson, Udvaron, Főherczeglakon, Baranyaváron, Monostoron
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át, érintve Keskendet, Laskafalut, Dárdán és Bellyén keresztül az eszéki 
hídig. Ez államút a m. tud. akadémia kiadásában 1875-ben megjelent 
„Statistikai és nemzetgazdászati közlemények“ szerint már régtől fogva 
bírt kőalappal, de minthogy a köveket lappal rakták le s így kavicscsal 
szilárdan összefoglalni nem lehetett, annyira rögös és rázós volt, hogy 
ez úton gyorsan haladni nem lehetett. A lapos nagy köveket tehát 
mértföldekre ki kellett az úttestből szaggatni s újból lerakni s kavicsol- 
tatni. Jelenleg végig kőalappal bír, rendesen kavicsolják s a közlekedés 
minden föntakadás nélkül törénik rajta. A baranyai útrész hossza 72'761 
km., 8 kő-, 3 tahiddal és 44 átereszszel.

A pécs-varasdi másik államút Pécsett kezdődik. Hossza Baranyában 
57'111 km., mely egészen kőalappal bir s rendesen kavicsolva van. 
Keresztül vonul az üszögi vasúti állomás mellett Mánfán, Magyar-Szé
ken, Kis-Hertelend mellett, Oroszlón, Sásdon, Jenőn, Pusztaszent-Már- 
tonon, Gödrén a somogyi határszélig. A pécsi iparkamara adatai szerint 
ezt az útat is régen építették ki. A pécs-varasdi államút baranyai ré
szén van 18 kőhíd, 10 fahíd, 63 áteresz.

A 70-es években ez államúthoz tartozott, mint állami út a pécs- 
mohácsi kőút is, mely ma törvényhatósági közút s az egész állami út 
mohács-letenye-varasdi állami út név alatt fordul elő. A két állami út 
fönttartására megyénkben az 1894-ik évben 36,723 frt 10 kr. költséget 
fordítottak.

Törvényhatósági közutak. Megyei közút-kálózatunk az 1866-ik 
évben csak mintegy 394 ezer km.-t tett s ennek fele kiépítetlen volt. 
Törvényhatósági közúti-hálózatunkban az 1890-ik évi I. t. ez. idézett elő 
jelentékeny változást, mely törvény határozmányait megyénkben oly 
gyorsan hajtották végre, hogy az első sorban kiépítendőknek megálla
pított útvonalakat 4—5 év múlva már teljesen kiépítik, amikor Bara
nyának oly közúti hálózata lesz, minővel kevés vármegye bír.

A föntebbi törvény alapján az útadót 10°/0-ban, az igásnapszámot 3 
írtban, a kézinapszámot 1 frt 50 krban állapították meg. Törvényható
sági közútaink megállapított hossza 570,390 km., melyből az év elején 
ki volt építve 450,611 km.

Új útak építésére, melyekből az 1890-ik és 1895-ik években épült 
a leghosszabb vonal: hat év alatt, az alispáni jelentés szerint, 385248 frt 
26 krt fordítottak; műtárgyakra 78242 frt 16 krt adtak ki. A közútak 
föntartására szükséges födanyagok pedig 491,897 frt 42 krba kerültek 
s igy Baranya hat év alatt közel egy millió frtot költött megyei útakra.

"V asútak.

Első vasútunk, a mohács-pécsi vasútnak kiépítését az államkor
mány kezdte meg. 1853-ban az államkormány és a Dunagőzhajózási tár
saság közt szerződés jött létre, melynek értelmében a vasút építéséhez
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szükséges költség fedezését a Dunagőzhajózási társaság vállalta el, minek 
fejében a pálya kizárólagos üzlete és üzleti bevételei az átadás napjától 
számítva 45 éven át a társaság részére lön átengedve, az államkormány 
pedig a pálya üzletének félévenkénti fölmondási jogát, illetve a vasútnak 
átvételét biztosította magának. 1870-ben a kormány a félévi fölmondási 
jogáról lemondott s az engedély 1858. decz. 1-től kezdőleg 90 évben álla
píttatott meg.

A mohács-pécsi vasút fővonalának hossza 55165 km., a szárnyvona
laké (Üszög-Szabolcs, Üszög-Tárna) 13-273 km. A fővonal összes építési 
költsége 7.122,726 frt, a szárnyvonalakra ebből 550,152 frt esik, vagyis 
a pálya kilométerenként 120,607 frt. Az egész pálya 1857-ben nyílt meg, 
azonban csak kőszénszállításra, teherszállításra 1858-ban s személyszállí
tásra 1859-ik évben.

A pécs-barcsi vasút az 1867. május 2-án szentesített engedély-ok
mány alapján épült. Ez okmány szerént az I. cs. kir. szabad. Dunagőz
hajózási társaság, a darmstadti kereskedelmi és iparbank és Cramerklett 
Nürnbergből jogot nyertek egy Pécsről (Üszögről) Szigetváron át Barcsra 
a déli vaspályához csatlakozó vasút építésére. Az építést még az évben 
megkezdték s a vasútat 1868. évi május 6-án átadták a forgalomnak. 
A vasút hossza 677 km. s megyénkben Pécsen kívül csupán a budapest- 
pécsi vasattal közös két (Pellérd, Szent-Lőrincz) állomása van. Tényle
ges építési költsége 4.444,376 frt, kilométerenként 76,108 frt. Az engedély 
tartama 90 év s lejár 1958. május 3-án, mikor a vasút tulajdonjoga az 
államra tehermentesen átszáll.

Az alföld-fiumei vasút eszék-villányi szárnyvonala, mely ma ma
gyar államvasúti szárnyat képez, 1870. deczember 20-án nyílt meg. Épí
tési hossza 44.229 km.

Budapest-pécsi vasút. Pécsnek Budapesttel való összeköttetésére 
irányuló törekvése, a „Magyar vasúti évkönyv“ 1878-iki évfolyamának ada
tai szerént, még 1867-ik évben merült fö l; a számos vasúti terv azonban 
nem került kivitelre. 1872-ik év elején Trefort Ágoston és Sina Simon 
báró vették föl újra a vasúti összeköttetés tervét s engedélyt nyertek egy 
Üszöghtől Pécsen át Budáig vezetendő gőzmozdonyu vasútvonalra. Ugyan
ekkor egy másik engedélyt is adtak ki, mely szerént Budát Mohácson át 
Eszékkel tervezték összekötni; a kormánynak pedig a képviselőházhoz 1873. 
évi február hóban benyújtott nagy vasúthálózatterve szerént Budának Vil- 
lánynyal való összeköttetését vették föl s e vonal Szellő állomásától lett 
volna Pécsre egy szárnyvonal kiépítve.

Hét évig újra nem történt semmi a budapest-pécsi vasúti összeköt
tetés ügyében. 1879-ben Baranya- s Tolnavármegye, Pécs sz. kir. város 
küldöttsége sürgette a kormánynál a budapest pécs-fiumei irány kiépíté
sét, behatóan indokolván annak közforgalmi fontosságát. A küldöttség a 
kormánynál kedvező fogadtatásra találván, az érdekeltség körében erélyes
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mozgalom indult meg a vasúti terv megvalósítása érdekében. Az érdekelt
ség saját kebeléből 30 tagú központi bizottságot küldött ki, e bizottság 
pedig baranyamegyei és pécsi tagjaiból egy szükebb körű szakértőbizott
ságot választott, mely a vonal irányára és építési költségeire vonatkozó 
emlékiratát az 1880-ik évben terjesztette a központi bizottság elé. A 
bizottság két útirányt hozott javaslatba. Az első, melynek kivitele a 
bizottság szerént nagy nehézségekbe ütközött, Üszöghről kiindulva, a 
Mecsek-hegységet átlépve, Simontornyán át egyenes irányban vezetett 
volna Budapestre. A másik irányt Üszögh, Hosszú-Hetény, Dombóvár, 
Simontornyán át tervezték. A központi bizottság ez utóbbi irányt fogadta 
el megyénket kevésbé érintő módosítással. A tolnamegyei képviselők ez 
irány által érdekeiket sértve látván, külön érdekeltséget alakítottak egy 
Budapesttől Simontornyán, Szegzárdon, Mohácson át Baranyavárig, mint 
fő- s a simontornya-dombóvári szárnyvonal kiépítése iránt.

1880-ban mindkét érdekeltség megnyerte az előmunkálati engedélyt 
az általa tervezett vasútvonalra. A tolnai érdekeltségnek nem sikerült a 
vasútvonal financzirozása. A pécs-baranyai érdekeltség a közte és a magyar 
ált. hitelbank, a cs. kir. szab. osztrák keresk. és ipar-hitelintézet közt 
1881 elején létrejött egyezmény által a Budapest-Pécs közt tervezett vas
úti összeköttetést biztosította s az említett pénzcsoport a budapest-zimonyi 
vasút engedélyét nem nyervén el, a pécs-baranyai érdekeltségtől az elő
munkálati engedélyt és a vasútra szerzett jogokat megvásárolta s 1881-ben 
folyamodott egy Budapest-Kelenföld, Budaörs, Simontornya községeken 
át Dombóvárig s innen Sásdon, Bükkösdön át a pécs-barcsi vasút Szent- 
Lőrincz állomásáig állami kamatbiztosítás igénybevétele nélkül építendő 
vasút kiépítése iránt. Az engedély-okmányt az 1881. évi XLIV. t.-cz.-ben 
kiadták s a vasút 14 hónap alatt kiépülve, 1882. évi november 16-án 
adatott át a forgalomnak. E vasút volt az első s egyedüli elsőrangú vasút, 
mely az állam közvetett, vagy közvetlen segélyének igénybevétele nélkül 
épült ki. A budapest-pécsi vasút kiépítésével a mohács-pécsi és pécs-barcsi 
vasútak üzletvezetőségét beszüntették s a három vasút részére Budapesten 
egy üzletvezetőséget állítottak föl. A budapest-pécsi vasútat az 1889-ik 
évben államosították s ez időpont megyénk vasúti forgalmában forduló
pontot képez, mert az államvasútak olcsóbb díjszabása lépvén e vasút
vonalon életbe, vasúti forgalmunk jelentékenyen emelkedett.

A budapest-pécsi vasút építési költsége 11 millió fit volt, melyhez 
kőszénszállítási szerződés kötése mellett a dunagőzhajózási-társaság 10%-kal 
já ru lt; az építési költség kilométerenként 55-ezer írtra rúgott.

A „Magyar statisztikai évkönyv“ szerént 1893-ban Baranyamegye 
kiépített vasútainak hossza általában 244'o kmrt tett s így minden 100 □  
km. területre átlag 4’75 km. hosszú vasút esett (országos átlag 3'90 km.), 
100-ezer lakosra pedig 75'78 km. vasút (országos átlag 70-60). Innen lát
ható, hogy ma még a vasútakban a szegényebb megyék közé tartozunk; 
túl a Dunán csak Veszprém-, Tolna- és Komárommegyéknek van a terű-
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lethez viszonyítva kevesebb vasút, mint Baranyának. Ama egészséges 
rendszer azonban, mely az utóbbi két évben vasúthálózatunk megalkotása 
terén uralkodik : kinyert előmunkálati engedélyek, a két törvényhatóság
nak és az érdekeltségnek a vasútépítés körül tapasztalható buzgalma és 
áldozatkészsége, bizonyossí teszi, hogy már a közel jövőben egy olyan 
egységes és a forgalmi követelmények számbavétele mellett kiépített vasúti 
hálózatunk lesz, mely megyénk kereskedelmi s forgalmi igényeit minden 
irányban a gyors és olcsó szállítás által teljesen kielégíteni fogja.

E hálózat kiépítésének megvalósításában az első eredményt a szent- 
lőrincz-sellye-szlatina-nasiczi vasút kiépítése képezi, melynek egész 
vonalát 1895. év őszén adták át a forgalomnak. E vasútvonal kiépítését 
helyi érdekek és általános közforgalom szempontjából szükségesnek jelezte 
a képviselőház közlekedésügyi bizottsága; a helyi érdekek szempontjából 
azért, mivel oly vidékeket szel át, melyek gazdasági és ipari termények
ben gazdagok, ezeknek kellő értékesítése a biztos és gyors közlekedés 
hiányában csak nehezen eszközölhető közforgalmi szempontból pedig 
azért, mivel a magyar kir. államvasútaknak egy újabb összeköttetése 
létesül az igen élénk és egészséges kereskedelemmel biró Boszniával. 
Az összesen 91 megyénkben 27 kmnyi vasút építési költségét 4,020.000 
írtban, pályakilóméterenként 44.176 írtban állapíták meg. Mily fontos
sága van e vasútnak, mutatja ama nagy anyagi támogatás, melyben úgy 
az állam, mint a községek és egyesek részesítették. Az állam a pósta- 
szállításért és segély czímén 25.099 frtot fizet 50 éven át, Schaumburg- 
Lippe herczeg uradalma 300.000, Draskovics Iván gróf 100.000, Bieder
mann Rezső lovag 50.000, a pécsi káptalan 60.000, özv. Biedermanné 
20.000 és Bárányavármegye 50.000 írttal járultak az építési költséghez.

A hakócza-fölsőmindszent-komlói helyiérdekű vasútra a pécsi Engel 
Adolf és fiai czég az engedély-okiratot megkapta. A vasút építési költ
sége 800.000 írtban állapíttatott meg, mely tőkéből engedélyes 56.4000 
frtot köteles forgalmi eszközökre fordítani. Az új vasút a jövő év elején 
nyílik meg.

A pécs-miholjáczi vasút traszirozása megtörtént. E vasút a pécs- 
barcsi vasút pécsi állomásából kiágazólag 46 km. hosszban Málom, Keszü, 
Regenye, Szőke, Ócsárd, Szava, Viszló, Terehegy, Harkány, Siklós, Ipacsfa, 
Dráva-Szabolcs és Dráva-Palkonya községeken át a Dráva áthidalásával 
D.-Miholjáczig van tervezve.

A pécs-honyhádi viczinális vasútra az előmunkálati engedélyt 1895. 
évben adták ki.

Előmunkálati engedélyt nyert e kívül Baranyi Ödön a Bajától 
Báttaszékig tervezett vasút valamely alkalmas pontjától Báta, Duna-Szekcső 
és Baar irányában Mohács állomásig vezetendő h. é. vasútra.
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H ajózás.

Schwartner említi „Statistik des Königreichs Ungarn“ czimii mun
kájában, hogy 1795-ben 4 hajó 6000 mázsa sóval terhelve Kanizsáig föl
ment, ameddig azelőtt egyetlen hajó sem hatolt. A Dráván így a múlt 
század utosó negyedében már élénk hajózás lehetett, annyival inkább, 
mert a Dráva volt a Tiszaföldvártól kiinduló vizi útnak jelentékeny része 
Steiermarkba. Rendes drávai hajózásunk azonban csak a Drávagőzhajó- 
zási vállalat működése óta van.

1863/5-ben a Dunagőzhajózási társaság a Dráván Eszéktől Kako- 
nyáig hetenként kétszer közlekedő gőzössel személyszállítást tartott fönt 
s a gőzös 1000—1500 mázsa rakománynyal terhelt uszály-hajókat is von
tatott. Á társulat azonban jelentékeny veszteséget szenvedvén, e járatot 
1865-ben beszüntette s csupán a hajóknak Eszéktől Drávátokig s a 
Dunába való vontatását tartotta fönt, Eszék és Barcs között pedig a 
mutatkozott szükséglet szerint rendezte a járatokat.

A soproni iparkamara évi jelentésének adatai szerint a hatvanas 
évek elejétől kezdve Kanitz Károly bécsi lakos is tartott fönt a Dráván 
hajózást, eleinte 36—40 lóval vontatván a hajókat, később gőzössel. A 
hajózás elé gördült nagy nehézségek daczára — sokszor a tulajdonosok 
által a vízre épített egész malmokat kellett elpusztítani, vízbe esett fákat 
szétdarabolni, a folyó felső részén a medret kitisztíttatni — vállalatát 
6—8 évig tartotta fönt. 1865-ben 1 vontató-gőzös és 6 uszály-hajóval 
a Kanitz vállalata 550 ezer vámmázsa árút, 1867-ben 4 vontató-gőzössel 
és 12 vontató hajóval 1 millió vámmázsa árút szállított a Dráván; több
nyire dugát, metszett- és szerszámfát, hajóépítési fát, melyet Kottori- 
tól vasúton Triesztbe küldtek. 1869-ben a szállított áruk mennyisége 
50°/o-aÍ csökkent a Kanizsa-barcsi vasútvonal kiépítése folytán, mi vál
lalkozót gőzhajózási engedélyéről való végleges lemondásra indította.

Kanitz vállalatának megszűnése után rendes drávai gőzhajózás újra 
nem volt, csak nehány kisebb, magánhasználatra szolgáló kis gőzös 
járt a Dráván.

1870-ben Pfeifer József bécsi lakosnak 1 vontató gőzöse és 12 
uszályhajója a Dráván, 1875-ben Schöller és társa bécsi czég egy 30 
lóerejü gőzössel szállított hordódugát, német kádárfát, padlódeszkát és 
gabonát; a társasvállalatok közül a Dunagőzhajózási társaságnak és az 
egyesült általános magyar gőzhajózási társulatnak néhány gőzöse is járt a 
Dráván, azonban csekély forgalmat értek el. Az összes vállalatoknak ez 
évi forgalma 1 millió vámmázsányi volt.

A rendes drávai hajózás kifejlődését nagy mérvben akadályozta a 
Dráva szabályozatlansága, melyet csak 1868-ban kezdtek el s a mely csak 
néhány év múlva fog még teljesen befejezve lenni. A magyar állam a 
Dráva szabályozására 1868-tól 1882. évig mintegy 600,000 frtot, az 1892-ik 
évben X-ik részletül 70,000 frtot, 1893-ban pedig 69743 frt 29 krt fordí
tott. A Dráva ma Zákánytól kezdve, tehát 229.o km. hosszban gőzhajó-

43*
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val, evezős hajóval és tutajjal járható. A Dráván való hajózás általában 
napjainkban csekély forgalmú, mert főszálhtási czikke : a fa, a két par
ton volt gazdag erdők megritkulása következtében megfogyott. Elénkebb 
hajózás és forgalom várható már a közel jövőben, ha a magyar tenger- 
és folyamhajózási vállalat is megkezdi a Dráván járatait.

A dráva-gőzhajózási-váUal&tn&k, mely üzletvezetőségét Barcsról 
Eszékre, majd Budapestre helyezte át, van 4 kerekes és 1 csavargőzöse, 
900 indikált gőzlóerővel és 363 tonna hordképességgel. Csupán áruszál
lítással foglalkozik, mely az utóbbi években stagnálást tüntet föl.

A Dráván a dunagőzhajózási-társaság is tart fönt járatokat a dunai 
forgalommal kapcsolatban; s az utóbbi években jelentékeny forgalmat 
ért el.

A dunagőzliajózási-társaságnak Magyarországon Budapest után 
az árúszállításnál Mohács a legjelentékenyebb állomása. Földes szerént 
(Magyarország statisztikája 1884.) a dunagőzhajózási-társaság hajóival 
már 1882-ben Mohácsra 1 millió mm. árú érkezett s elszállításra került ez 
állomáson 1*1 millió métermázsa árú. A Budapest és Mohács közt a tár
saság hajóival szállított személyek száma 1894-ben 146.915 volt.

A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaságnak 1894- 
ben az állam segélyezése mellett történt megalakulásából megyénkre 
nézve ama kiváló előny is származik, hogy a társaság köteleztetett, 
miszerént a Dunán Baja és Apatin közt Mohács érintésével oda és vissza 
naponként személy- és árúszállítással egybekötött járatokat tartson fönt.

A baranyamegyei főherczegi uradalom 1893-ik év óta révvámszedési 
joggal egybekötött révátkelési forgalmat tart fönt a Dunán e£y csa
vargőzössel Barayamegye Kis-Kőszeg- (Batina), Főherczeglak- és Bács- 
bodrogmegyei zombor-bezdáni törvényhatósági közútak közt.

Mohács és Mohács-Margita-sziget közt a gőzkompközlekedés 1894. 
május 10-én nyilt meg.

A mohácsihoz hasonló gőzkomp közlekedése van a Margita-szigetre 
Duna-Szckcső községnek is, melynek képviselőtesülete e czélra még 
az 1894-ik évben 30,000 frtot szavazott meg.

F o sta , táv írda , távbeszélő.

Pécsről a 60-as évek elején 6 irányba indítottak naponta postát. 
Málhapóstát naponta kétszer Boglárra, négyszer Pestre; levélpóstát naponta 
kétszer Mohácsra, négyszer Németladra; lovaspóstát naponta ötször Mo
hácsra, háromszor Németladra és ugyanannyissor Szegzárdra; e kívül 
naponként levélhordó-kocsi közlekedett Pécs és Siklós közt. E pósta- 
közlekedés mellett postai forgalmunk nagyon csekély volt Pécsett is, 
annyival inkább a megyében. A pécsi kereskedők több ízben emeltek 
panaszt a soproni iparkamaránál, hogy a pesti posta csak harmadnap érke
zett Pécsre. A pósta-szolgálatot még a hetvenes évek táján is Pécsett egy 
postamester egy hivatalnokkal és egy kézbesítővel látta el.
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Póstaintézményünk s ezzel kapcsolatban póstaforgalmunk 1880-ik 
évig ugyan fokozatosan, de lassan fejlődött; a budapest-pécsi vasút meg
nyíltával élénkebb lett a forgalom, mely a megyei székhelyen a postai 
szolgálati személyzet létszámának szaporítását, a vidéken pedig mind több 
postahivatal fölállítását követelte. A tulajdonképeni s az előző évtizedekhez 
képest rohamos fejlődés a póstaintézmény terén megyénkben is 1887-ik év 
óta kezdődött, mikor a posta- és távirda-igazgatást egyesítették s megyénk
ben, mely azelőtt a soproni igazgatóság hatásköre alá tartozott, egy külön, 
Baranya-, Somogy-, Zala- és Tolnamegyékre kiterjedő hatáskörű pósta- 
és távirda-igazgatóságot állíttatott föl Pécsett. Ez egyesítés folytán ma a 
posta- és távirda-szolgálatot a pécsi főpóstán 52 személy látja el, a pécsi 
posta- és távirda-igazgatóság létszáma pedig 38. Postahivatal van Pécsett 5, 
a megyében 95; az 1882-ik évben az egész megyében 52 postahivatal volt.

Levélpostai forgalmunkból Baranyában egy lakosra 6—7 levél esik 
s e szám csak 17 vármegyében alacsonyabb, mint megyénkben. Pécsett 
1891-ben egy lakosra 306, az 1894-ik évben 33 levél esett s a városi tör
vényhatóságok közül 14 városban kevesebb levél jut egy lakosra, mint 
Pécsett.

Az 1878-ik évben Baranyában a levélpósta-forgalom 1,533,474 drb 
volt. Az 1894-ik évben pedig érkezett Baranyába 1,906.940, Pécsre 1,359.520 
drb, vagyis összesen az egész megyébe 3,266.460 drb levél és levélpostai 
küldemény. A megyében föladott és helybe szóló levelek darabszáma volt 
az 1894-ik évben Baranyában 32.490, Pécsett 79.740. Ajánlott levelet föl
adtak Pécsett 71.900-at, a megye többi részében 113.880 darabot. Pécs, 
az érkezett levelek több mint IV3 millió forgalmával a 25 városi törvény- 
hatóság közt a 11-ik helyen áll.

Legerősebb növekedést tüntet föl a kocsipósta csomag-forgalom. Az 
1878-ik évben az összes kocsipósta-csomagok darabszáma csupán 8694 volt; 
az 1894-ik évben csak közönséges csomag Baranyába 129.100, Pécsre 
92.080 drb érkezett; föladtak pedig Baranyában 44.160, Pécsett 58.780 
drb közönséges csomagot, vagyis az említett évben a közönséges postai 
csomagok forgalma az egész megyében, Pécscsel együtt 324.120 darabra 
rúgott.

A póstautalvány-forgalom az 1894-ik évben következő volt: Bara
nyában: érkezett 84.6b9, föladatott 191.926 drb utalvány; Pécsett: érke
zett 100.252 drb, föladatott 75.358 drb.

Az érkezett pénzeslevelek darabszámát tekintve, Pécs a 25 városi 
törvényhatóság közt az 5-ik helyen áll. Az 1894-ik évben Pécsre 41.640 
drb pénzeslevél érkezett; föladatott 12.320 drb s a föladásnál Pécs a városi 
törvényhatóságok közt már a 10-ik helyre kerül, minek oka nagy részben 
abban is keresendő, hogy a pécsi nagykereskedők és gyárosok, úgy a 
m. kir., mint az osztrák postatakarékpénztárnál chequeszámla-tulajdono- 
sok lévén, a számla-követelések nagy részét chequekel egyenlítik ki. Az 
1894-ik évben a m. kir. postatakarékpénztárnál 35 pécsi cheque-számla-
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tulajdonos volt. A megyébe az 1894-ik évben 13.300 pénzeslevél érkezett 
s föladatott 24.040 drb.

A póstatakarékpénztári és cheque összes forgalma az 1894-ik évben 
4.878.888 frtra rúgott, mely a megye és megyei székhely közt következő
leg oszlott m eg: Pécsett befizettek 1,687.950 frtot, a megyében 2,563.481 
frtot; kifizettek Pécsett 331.545 frtot, a megyében 265.912 frtot.

Távírda. Az 1882-ik évben 7 állami és 17 vasúti távirda-állomásunk 
volt; az 1894-ik évben Pécsett 2 állami, 2 vasúti, a megyében 14 állami 
és 17 vasúti, összesen tehát 16 állami és 19 vasúti távirda-állomás telje
sített szolgálatot.

Távirat érkezett Pécsre az 1894-ik évben 45.441, mely szám Pécset 
a városi törvényhatóságok közt a 10-ik helyre sorozza; a megyébe 32.596 
távirat s így a megyei székhelyre több távirat érkezett, mint a megye 
összes többi részébe.

A távirat-forgalmat illetőleg Pécsett minden 100 lakosra 100—150 
távirat esik ; túl a Dunán csak Sopronban ennyi, a többi város távirat
forgalma mind alacsonyabb számmal szerepel.

Távbeszélő. A pécsi telefon-hálózatot Kohárits N. János létesítette. 
Aidinger János polgármester és Littke József, a pécsi kereskedelmi és 
iparkamara elnöke voltak az elsők, kik Kohárits fölhívását aláírva, biz
tosították az engedély elnyerésére szükséges 10 előfizetőt. Kohárits 1880- 
ban Vécsey István, akkori posta- és távirda-főnökkel szövetkezve, saját 
házában létesítette a központi hivatalt s a távbeszélő-gépet Vécsey- és 
Neuschloss-féle szabadalom szerént rendezte be.

A pécsi telefon-hálózatnál az 1894-ik évben a kereskedelemügyi m. 
kir. minisztériumnak a törvényhozás elé terjesztett jelentése szerént a 
kifeszített huzalok hossza 129.622 méter volt; az 1890-ik évben 83.327 
méter. Az előfizetők száma volt 63, az 1894-ik évben 109.

Telefonhálózat van a pécsin kívül mintegy 10 kmnyi hosszban Fri
gyes  főherczeg bellyei uradalmában.

"V á.sá.rü.g-y_

Vásártartási joggal több bárányamegyei község már legelső kirá
lyaink uralkodása idejében bírt. A pécsváradi apátságban, illetve az 
ehez tartozó helységekben a XI. században hetenként két vásár tartatott.

Á vásárok szaporodását megyénkben kiváltképen elősegíté az, hogy 
megyénk nagy forgalmi útban feküdvén, az 1000 év utáni századokban 
egyedül a városok lévén az áruk kicserélésének helyei, mindinkább állandó 
és fokozatosan növekvő forgalmat mutattak föl, ami úgy a kereslő, mint 
a kínáló közönségre nagy vonzóerőt gyakorolt s a népesebb községeket 
a vásártartási jog megszerzésére ösztönző.

A királyi különféle szabadalmi levelekben községeink vásárjogait 
több ízben megerősitették; számos vásárt tartottak e kívül megyénk-
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ben, nem engedély, hanem pusztán a hosszú időn át vásári jellegű ösz- 
szegyülekezés által megerősített gyakorlat alapján. Ilyen engedély és 
szabadalom nélküli vásárok tömeges keletkezése a XVIII., még inkább 
a jelen század elejére esik, amikor különösen az u. n. bucsúvásárok 
keltek életre.

A vásárok szaporodásával karöltve járt a vásárokon mindinkább 
lábra kapott visszaélések sorozata s a vásárjog engedélyezéséhez kötött 
föltételeknek be nem tartása, minek indító oka a minél nagyobb jövede
lem elérése volt.

A pécsi iparosok már 1814-ben panaszt emeltek Baranyavármegye 
közgyűlési jegyzőkönyve szerént, hogy állat- és kirakodóvásárok az enge
dély ellenére külön napon tartatnak s az iparosoknak csak másnap sza
bad árúezikkel kirakódni, mikor a vásározó közönségnek nagy része eltá
vozott a vásárról.

A vásárok nagy száma ellen megyénkben épen a legközvetleneb
bül érdekeltek részéről már 4 évtizeddel ezelőtt merült föl panasz; a 
vásárok rendezése azonban a pécsi iparkamara többszöri sürgető fölter
jesztésére csak két év előtt lett foganatba véve, midőn a kereskedelem
ügyi m. kir. minisztérium körrendeleté értelmében minden nem királyi 
szabadalmi levélen, vagy engedélyen alapuló vásár megyénkben is be 
lett szüntetve.

Az említett miniszteri rendelet folytán kiadott, törzskönyvileg nyil
vántartott, országos (kirakó- s marha-) és hetivásárok hivatalos jegyzéke 
szerint Baranyában van jelenleg: 36 községnek 120 országos-, 22 köz
ségnek 31 heti- és 4 községnek 8 kizárólagos állatvásárja. Legtöbb orszá
gos vásárja van (5) Mohács, Német-Bóly, Siklós és Sellye községeknek. 
Pécs városnak 4 országos-, 2 kizárólagos állat- és 2 hetivásárja van.

Vásárjaink közül legjelentősebbek az országos- és kizárólagos állat
vásárok s ezek között kiváltképen a pécsi, mohácsi, pécsváradi, sellyei, 
vaiszlói, siklósi, dárdai vásár.

K ereskedelm i és iparkam ara.

A pécsi kereskedelmi és iparkamara keletkezésének történetét maga 
e kamara jelenlegi titkárja, dr. Záray Károly , ki a kamara megalakítása 
körül a legbuzgóbb tevékenységet fejtette ki, következőleg adja elő:

A pécsi kereskedelmi és iparkamara területét képező Pécs szab. kir. 
város, úgy Baranya-, Somogy- és Tolnamegye 1881-ig a soproni kamara 
területéhez tartozott. Az 1879-ben Pécsett alakult kereskedelmi és ipar- 
társulat mindjárt alakulása után olyan élénk s nagy körre kiterjedő tevé
kenységet fejtett ki, hogy Pécsett és vidékén sok tekintetben pótolta a 
kereskedelmi és iparkamarát, mely intézménynek itt addig alig nyilvánult 
valami kihatása. E sajnálatos körülmény oka korántsem a soproni 
kamara vezető férfiaiban, hanem a kamarai kerület czélszerütlen kikere
kítésében rejlett. A nyolczvanas évek előtt iparosaink, kereskedőink a
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kamarai intézményt általában csak annyiban ismerték, a mennyiben akkor 
rendszerént „kamarai adódnak, néhol meg „kaiserliche Kameralsteuer“- 
nek elnevezett kamarai illetéket fizettek. A soproni kamarai kültagokat 
itt mint ilyeneket nem ismerte senki s nem volt rá eset, hogy a mai 
pécsi kamarai kerületből valamely kültag a soproni kamara valamely 
közgyűlésén részt vett volna, a mi leginkább annak tulajdonítható, hogy az 
utazás Sopronba igen vesződséges és költséges volt s a kültagok ebbeli 
útiköltsége akkor még megtérítve nem lett. Az érdekképviselő kamara s 
az itteni érdekeltek közt tehát az összeköttetés nagyon laza volt, a mint 
az egy oly nagy területű kamaránál, mint akkor a soproni volt, már csak 
az akkori közlekedési viszonyoknál fogva is, másként nem is lehetett. 
A pécsi kereskedelmi és ipartársulat az 1880-ik év őszén egy terjedelmes 
emlékiratban kimutatva azt, hogy az ipari és kereskedelmi hiányos érdek- 
képviselet az adott viszonyok közt s az örvendetes lendületnek indult 
közgazdasági haladás mellett tarthatatlan s hogy Pécsnek, mint a Dunán
túlnak legnépesebb és egyéb tekintetekben is legjelentékenyebb városának 
Baranya-, Somogy- és Tolnamegyérc kiterjedő és Pécs székhelylyel biró 
kereskedelmi és iparkamarához nemcsak jogosult igénye van, hanem, 
hogy a pécsi kamara az illetékkötelesek jelentékenyebb megterhelése nél
kül is fönt tartható, a kamara fölállítását kérelmezte. Ezen emlékiratnak 
az lett az eredménye, hogy Kemény Gábor báró még ugyanaz évi decz. 
4-én 36.582. sz. alatt a Baranya-, Somogy- és Tolnamegyék részére Pécs 
székhelylyel egy új kamara fölállítását engedélyezte.

A megalakult pécsi kamara 1881. évi julius 18-án tartotta meg első 
rendes közgyűlését s 15 évi föntállása alatt számtalanszor bebizonyította, 
hogy a gondjaira bízott érdekeknek hű képviselője, területe kereskedelme 
és iparának körültekintő gondossággal való fejlesztésében áldásos kiha
tással lévő eredményeket ért el s az érdekeltek mindig megtalálták és 
megtalálják e kamarában panaszaik, sérelmeik orvoslására, kívánalmaik 
teljesítésére nézve a hatásköre által megengedett legteljesebb mérvben 
való tevékeny közbenjárót, támogatót.

A kamara elnöke jelenleg az 1897. évi decz. 12-ig terjedő cziklusban 
Littke József pécsi pezsgőgyáros és bornagykereskedő, alelnökei: Ull- 
mann M. Károly pécsi banküzlettulajdonos és Batkovits Ferencz pécsi 
nagyiparos; titkárja Záray Károly dr., kívüle az irodai személyzet egy 
fogalmazóból s egy irodatisztből áll.
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Népesség.

-Á. H ó  n é p e s s é g .

A népesség általában. Baranyamegyének népességére vonatkozólag 
az elmúlt századokból semmiféle megbízható adataink sincsenek. Az első 
népszámlálás adatai szerint, melyet II. József rendelt el a helytartó tanács
nak 1784-ben kelt leiratával s melyet 1785-ben foganatosítottak, Baranya- 
vármegye népessége 183,855 lélekre rúgott. Az 1785-iki fölvétel azonban 
oly hiányos volt országszerte, hogy 1791-ben az országgyűlés megígérte, 
miszerént Magyarország és társországai számára külön népszámlálási tör
vényt alkot; de e törvény csak 1802-ben jött létre s ennek alapján a 
népszámlálás csak 1805-ben eszközöltetett. E statistikai fölvétel sem 
volt teljes, mely szerént Baranyában 193,513 lelket Írtak össze, mert a 
törvény a papságot és nemességet kivette a megsznmláltatás kötele
zettsége alól.

1839-ben a pécsi püspöki megyei névtár szerént 224,884 lélek talál
tatott Baranyában. Az 1834-ik évtől kezdve a törvényhatóságok által 
betöltött népességi táblázatok jobbára csak adókivetés czéljából történtek 
s e táblázatokba az adómentes nép (honoratiorok) föl nem vétetvén, töké
letesnek ezek se tekinthetők. E táblázatok alapián Fényes Elek  Bara- 
vármegye népességét 1842-ben 233,850 lélekre teszi.

Az 1844-ben foganatosított megyei összeírás szerint volt Baranyában 
216,062 lélek. Ez összeírás se volt ment a hiányoktól, mert a papok, a 
nemesek, honoratiorok és Pécs lakói abba se vétettek föl. Ha igazat 
adunk Hass-nak, ki ez évben Pécs lakóit 15.000 lélekben mutatja ki s 
a baranyavármegyei nemesek számát 3200-nak elfogadjuk, úgy Baranya- 
vármegyének az 1844-ik évben 234.262 lakosa volt.

Az 1850-ki népszámlálás elrendelése főleg militiális és közigazga
tási indokokból történt s oly rosszul sikerült, hogy annak eredményé
vel az akkori kormány se volt megelégedve s 1857-ben új népszámlálást 
rendeltek el, melynek adatai Baranyavármegye népességéül 246.803, Pécs 
népességéül pedig 17,447 lelket mutatnak ki.

Az első megbízható adatot az 1870-ki népszámlálás nyújtotta s az 
ez óta 10 évi időközökben már hét Ízben végrehajtott népszámlálás foko-
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zatosan több becses adatot szolgáltat Baranyavármegyének úgy népességi 
viszonyaira, mint népesedési mozgalmára is.

Az összes polgári népesség v o lt:
1870 1880 1890

Baranyamegyében . . 259.643 264.712 288.218
Pécs sz. kir. városban . 23.863 28 702 34.067

Összesen: 283.506 293.414 322.285
Az 1890-ik évi fölvétel szerént kimutatott 357 község az egyes köz- 

igazgatási járások közt következőleg oszlik meg:
baranyavári járás 41 község, pécsváradi járás 37 község 
hegyháti „ 73 „ siklósi „ 55 „
mohácsi „ 23 „ szt.-lőrinczi „ 72 „
pécsi „ 56 „

A legtöbb község tehát a hegyháti és szent lőrinczi járásokra esik; 
népes községek tekintetében azonban épen e két járás a legszegényebb, 
mert amott Mágocsot, emitt pedig a járási székhelyet kivéve, egyetlen 
község sincs, melynek lakossága a 2000-et meghaladná.

A népesség szaporodása. Az egy század (1785—1890) két végpont
ján kimutatott népessé,ét Baranyamegyének összehasonlítva, a népesség 
74'37%-nyi szaporodást tüntet föl. A szaporodási arány tehát az elmúlt 
század alatt, noha megyénk a 88.56<>/o-os országos átlagon alul marad, 
ha nem is kedvezőnek, de legalább is közepesnek mondható, különösen 
ha figyelembe vesszük, hogy Békés-, Csanád-, Csongrádmegye legnagyobb 
(283,16°/o-nyi) szaporodásával szemben Szepesmegye legkisebb (8'l7°/0-nyi) 
szaporodása áll. Sőt ha a két utóbbi évtizedben eszközölt népszámlálások 
által föltüntetett szaporodási arányokat tekintjük, Baranyamegye népes
ségének növekedése fokozatosan emelkedő jó közepes szaporodásnak felel 
meg, a mennyiben csak 8 megyében volt 15°/o-ot meghaladó szaporodás 
s megyénk a 10—15o/o-nyi kedvező szaporodást föltüntető megyék közé 
sorakozik.

A népesség szaporodása tett ugyanis:
1869—1880 1881—1890 1869—1890

Pécscsel e g y ü t t .................2-77° o 9.84% 12‘88%
Pécs nélkül......................... 1*17% 8 87% 10.16

Más szinben tűnik azonban föl megyénk lakosságának növekedése, 
ha a születések és halálozások egymáshoz való viszonya szerénti szapo
rodást tekintjük. A természetes szaporodás volt tisztán Baranyában 
az 1881—1890-iki évtized alatt 9‘27°/o, 1890/91-ik évi átlagban, Pécset 
figyelmen kívül hagyva, 5'30/0, 1891-ik évben 3'3°/o, 1892-ik évben 4'9°/o, 
1893-ban 2‘2°/o. Az 1892-ik évi rendkívüli fogyatkozást ugyan nem vehet
jük az ekkor uralkodott s részben a következő évre is kiterjedt nagy 
gyermek-járvány miatt a jövőre nézve való következtetéseink alapjául; a 
megdöbbentő jelenség azonban, hogy Baranyában a statisztika legújabb 
adatai szerént ezer nemzésképes férjes nő közül 6 asszonyra se lehet egy 
szülöttet számítani, szépitgetés nélkül igazat késztet adni az országos 
m. kir. statisztikai hivatal amaz állításának, hogy Baranyában a szüleié-
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sek számában következetesen észlelhető apadás hovatovább nemcsak a 
stagnálás veszélyével fenyeget, hanem a népfogyás eshetőségét is kilá
tásba helyezi. A Duna jobb partjának e részén (Baranya, Tolna) uralkodó 
oliganthropia képezi hazánk népmozgalmi fejleményeinek egyik legsöté
tebb részét.

A természetes szaporodás az utolsó évtizedben legkevesebb volt a 
siklósi és szent-lőrinczi járásban (1—3°/o), hol itt-ott az erősen kifejlődött 
egy gyermekrendszer miatt természetes szaporodásról nem is szólhatunk. 
A legnagyobb szaporodást a pécsváradi, pécsi és mohácsi járások mutat
ják föl a megyében.

Pécs sz. kir. város tényleges és természetes szaporodását illetőleg a 
következő adatokat említjük fö l:

Összes polgári népesség volt:
1850 1857 1870 1880 1890

Pécsett . . . 15.318 17.447 23.863 28.702 34.067
a tényleges szaporodás teh á t:

1850/57 1857/70 1870/80 1880/90 1850/90
13-900,0 36-770/o 20'280/o 18-690/0 122'400/0

vagyis Pécs népessége 40 év alatt több mint megkétszereződött.
A népesség nem szerint. A népességnek nemek szerinti megosz

lása úgy Baranyában, mint Pécs városában, a nőnemnek a férfiak száma 
fölött való fokozatos többletét mutatja föl.

A férfi és női népesség számszerint volt:
1870 1880 1890

férfi nő férfi nő férfi nő
Baranyában . . . 127.957, 131.686 130.365, 134.347 142.129, 146.089
Pécsett . . . . . 12.113, 11.750_______ 14.064, 14.638_______ 16.401, 17.666

Összesen: 140.070, 143.436 144.429, 148.985 158.530 163.755
Esett átlag így 1000 férfiúra:

1870 1880 1890
Baranyában . . . 1024 1031 1033 nő,

mely a dunántúli megyék közt — Győrt 1043 nővel ezer férfira, kivéve — 
a legnagyobb s az országos átlagot minden évben meghaladja.

Pécsett az utolsó népszámlál is szerint ezer férfira 1077 nő esik, 
vagyis 36 nővel több, mint 1880-ban.

A nemzetiségek közül legnagyobb nőtöbbletet mutatnak föl a néme
tek, melyeknél 1000 férfira 1070 nő esik, legkevesebbet a szerbek, minek 
egyik oka az is, hogy a népszámlálás idejében, a Baranyában kerti gaz
daságot űző szerbek közül túlnyomólag a férfiak maradnak itt, inig a 
nők télen családjukhoz szoktak visszatérni. A magyarok aránya 1000 
férfira 1022, a horvátoké 1017 nő.

A hitfelokezetek közül legnagyobb női többlettel (1041 nő ezer fér
fira) a r. katholikusok és a zsidók bírnak, mely utóbbiaknál 1039 nő esik 
1000 férfira; legkisebb nőtöbbletet mutatnak föl a reformátusok, míg az 
ágostai, görög kath. és görög keleti hitfelekezetoknél a férfiak vannak
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túlsúlyban. A reformátusoknak nőtöbblete különben az utolsó évtized 
alatt 19-ről 9-re szállott.

A  népesség kora. Korviszonyok tekintetében Baranyavármegye 
elszomorító jslenségeket tüntet föl. Az egész országban megyénkben leg
kevesebb a 15 évig terjedő korbeliek százaléka (32-6° 0) az összes népes
séghez viszonyitva, minek indító oka a születések alacsony voltával szemben 
álló nagy gyermekhalandóságban rejlik.

A polgári népesség kor szerént az 1890-ik évben következőleg osz
lik meg Baranyában:

1—15 éves 15—40 éves 40—60 éves 60 éven fölül
32-60/o 37-20/0 22'2o/0 8-0%

az összes fölnőttek tehát 67‘4 százalékkal szerepelnek. A produktiv 
korosztály (20—60 év) a gyermek és fiatal korral szemben szám szerént 
28.057 lélekkel, vagyis 19'0%-kal magasabb.

Pécsett a népesség kor szerént a következőleg alakul:
0—15 éves 15—40 éves 40—60 éves 60 éven fölül

29 750/o 41-190/o 21-230/0 7-830/0
A 0 —15 és 40—60 évig terjedő korban a férfiak, a 15—40 és 60 

éven fölül a nők vannak fölényben.
Családi állapot. Az 1870-iki évhez képest a nőtlen férfiak és haja- 

donok aránya alig szenvedett jelentékeny változást. Míg az 1870-iki évben 
az összes férfiak 49'6%-a nőtlen, az összes nők 45'0°/0-a hajadon volt, 
addig 1890-ben ez arány 48'7, illetve 43-8°/0-ot mutat föl. Szám szerént volt:

1870 1890
nőtlen férfi hajadon nőtlen férfi hajadon 

Baranyában . . . .  62.153 59.092 68.014 63.065
P é c s e t t .....................  7.336 6.012 9.166 8.705

Átlag Baranyában 100 nőtlen férfira 107 hajadon esik.
Az összes népesség közt volt Baranyában :

1870 1890
nős férfi férjes nő nős férfi férjes nő

22-60/0 22-80/o 23-20/o 23-40/0
Az özvegy férfiaknak az összes népességhez viszonyított százaléka 

az 1870-ik évi 2'08-ról az 1890-ik évben P9°/o-ra szállott le, míg az özvegy 
nők 4-6°/o-a ugyanez idő alatt 4‘9°/0-ra emelkedett. Az özvegyek közül az 
utolsó népszámlálás idejében 61‘8°/0 az özvegy nőkre s csak 38-2°/„ esett 
az özvegy férfiakra, mi a férfiak nagyobb halandóságának is tudható be. 
1870-ben esett Baranyában egy özvegy férfira 4’0, 1890-ben csak P23 
özvegy nő, Pécsett 2 2, illetve 1890-ben P45 özvegy nő.

A törvényesen elváltak 1870-ik évi magas száma (1033) az 1890-ik 
évben 271-re csökkent, megmaradt azonban a törvényesen elvált nők 
többlete (29) a törvényesen elvált férfiak száma fölött.

A családi állapot százalékos megoszlása Baranyában 1890-ben a
k ö v e tk e z ő  :

nőtlen
férfi:

nős özvegy törv. elvált
I9530/0 74-390/0 6-050/ű 0 09%

hajadon
nő :

férjes özvegy törv. elvált
12-920/o 72-46o/o 14-520/o O.IO0/0
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Legkevesebb nőtlen van nemcsak túl a Dunán, hanem az egész 
országban Baranyában, hajadon is csak 4 megyében van kevesebb. A nős 
férfiak százaléka tekintetében pedig csak Bács-Bodrogmegye emelkedik 
Baranya fölé.

A családfők száma volt Baranyában Pécscsel együtt 1880-ban 66.268, 
a családtagok száma 210.832, vagyis minden családfőre 3’18 családtag esett.

Az 1890-ik évben a családfők és családtagok száma vo lt:
, családfő családtag
Baranyában.................  64.689 211.724
P é c se tt .........................  8.919 20.814

Összesen: 78.608 232.088
s esett egy családfőre 3'15 családtag, vagyis a családfők és családtagok 
közti arány alig változott úgy Baranyában, mint Pécsett, mert utóbbi 
helyen is 1880-ban egy családfőre átlag 233, az 1890-ik évben pedig 
2’27 családtag jutott.

Nemzetiség. 1840-ben Baranyavármegye népessége 233.850 lélekre 
rúgott. E népességből a Fényes-féle nemzetiségi adatok szerént volt:

szám szerént %-okban
m agyar..................... 128.932 55‘13
n é m e t ....................... 64.183 2745
r á c z .............................15.717 6-72
s o k á c z ....................... 23.222 993
zsidó . . . . . . . .  1.796 0 77

Az abszolút kormány idejében 1850-ben foganatosított népszámlálás 
nemzetiségi tekintetben, különösen a magyarságra nézve, megbízható ada
tot nem szolgáltathatott. Az 1857. és 1870-iki népszámlálás pedig nem 
kutatta a népesség nyelvi, vagy nemzetiségi viszonyait s a Keleti által 
1869-ben a tanköteles gyermekek anyanyelvére alapított ide vonatkozó 
adatok se vehetők alapul, mert az akkori politikai beosztás különbözött 
a mostanitól. Az 1880-iki népszámlálás adatainak teljességét az akadá
lyozza, hogy a beszélni nem tudókat (csecsemő, siketnéma) külön mutatta 
ki s nem osztályozta nemzetiségek szerént.

1842-ben a nemzetiségek megoszlása következő vo lt: magyar 101.062, 
német 74.290, rácz 48.372, mely adatok azonban, mint általában az ez évi 
népességi adatok föltétlenül megbízhatóknak el nem fogadhatók. Helyes 
alapul egyedül az utolsó népszámlálás összehasonlító eredménye vehető, 
mely szerént volt a főbb nemzetiségek közül

magy al

német

horvát-szerb

Baranyában Pécsett
1880-ban 132.000 21.067
1890-ben 143.108 25.268
1880-ban 95.920 5.252
1890-ben 106.388 6.508
1880-ban 33.180 373
1890-ben 35.941 434

A nemzetiségek közül uralkodó elem a magyar, mely egymaga meg
haladja az összes többi nemzetiségeket.

A magyarosodás terén első helyen állanak a horvátok, kik közül 
72,04°/0 birja a magyar nyelvet, utána következnek a szerbek 59'46%, a
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németek 56-53°/0-kal. Hitfelekezeti tekintetben a zsidók magyarosodása a 
legkedvezőbb, kik közt magyar anyanyelvű vo lt:

1880 1890
Baranyában . . . 51’80<>/o 65-10%
P é c se tt .................  87-750/q 87-77»/0

Területileg a magyarság főfészke a szent-lőrinczi járás fölül a 90"/o-on, 
azután a pécsi és siklósi járás (70-90% ), a németek legerősebben van
nak képviselve a pécsváradi járásban, hol a magyarok száma a megyében 
legcsekélyebb. A horvátok a siklósi, a szerbek a baranyavári járásban 
találhatók nagyobb számban.

A népesség hitfelekezetek szerénti megoszlása. A pécsi, hegyháti, 
s pécsváradi járásban csak róm. és görög kath., görög keleti, ágostai, 
református és izraelita nép található, a többi járásokban e kívül van uni
tárius, nazarénus és egyéb keresztény i s ; legvegyesebb vallásu a mohácsi 
járás.

Az egész megyében a róm. katholikusok abszolút-többségben vannak 
számuk az 1870-ik évi 72‘29%-ról 1890-ik évben 7460 '/o-ra emelkedett. 
Növekedést mutat s az összes hilfelekezetekhez viszonyított százaléka 
nagyobb arányt tüntet föl az 1870—1890-ik évi időközben az ágostai és 
izraelita vallásuaknak; tért veszítenek fokozatosan csökkenve ellenben a 
görög-keletiek és görög-katholikusok. Legerősebb a reformátusok vissza
esése, mely felekezet hívei megfogytak : 1857—1869-ik évben (12 év alatt) 
2'88 /o-kal, 1869—1880-ban (11 év alatt) 4'69%-kal, 1881—1890-ben (10 év 
alatt) 1076% kai.

1869 1890
r. kath. . . . . 72-29 74-60
g. kath. . . . . 0-08 007
g. keleti . . . 4-74 415
ágostai . . . 402 4-26
reform. . . . . 16-53 14 02
izraelita . . 2-28 2-72

Pécsett a róm. katholikusok a népesség 86'23%-át képviselik s utánuk 
mindjárt az izraeliták következnek 9'17%-kal.

Területi elhelyezkedésre nézve legtöbb r. kath. van a pécsi, mohácsi 
és hegyháti járásban, görög keleti a baranyavári járásban, ágostai a hegy
háti, református a siklósi és szent-lőrinczi járásban. Izraelita a mohácsi 
járásban lakik legtöbb, mintegy 274%-a az összes járási népességnek.

A népesség foglalkozása. Baranyában az összes népességnek 4P77°/0-a 
kereső s 58'23%-a az eltartottakra esik. Jut összesen ezer keresőre Bara
nyában 388 férfi és 1017 nő eltartott. Pécsett 377 férfi és 926 nő eltar
tott, vagyis megyénkberi minden egyes keresőt általában P4 egyén eltar
tása terheli. A keresők számláltak az 1890-ik évben 134,614 lelket, melyből 
67‘17%-a férfiakra esik. A keresőknek az eltartottak közül — a 14 éven aluli 
foglalkozás nélkülieken kívül — legnagyobb számmal a háztartásban fog
lalkozó nőkről kell gondoskodni, kik közöl 565-nek eltartása jut 1000 
keresőre s így a háztartások közül több mint felében nincs a nőknek
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kereseti foglalkozásuk; a háztartásban foglalkozó nők száma pedig 1890- 
ben 76.057 lélekre rúgott. Az inproduktiv erő állott

14 éven aluli 14 éven fölüli 
Baranyában . . . .  86.843 8.255
P é c s e t t ......................... 9.100 1.468

összesen 105.666 foglalkozás nélküli lélekből, közte 54.295 nő. S így az 
összes lakosságból 32'7o/o jut az inproduktiv s 67'3o/o a kereső erőre. A 
produktiv és inproduktiv erő arányát egymással összehasonlítva, Baranyá
ban minden 2'05 termő erőre egy inproduktiv erő esik, vagy más szóval 
minden produktiv erőnek 0'5 foglalkozás nélküli erejét kell pótolni.

A keresők a főbb foglalkozási csoportok szerént, az eltartottak nél
kül a következő megoszlást m utatják: értelmiségi kereset P70, őstermelés 
59'84, bányászat, ipar, forgalom 19’99, járadékosok 2'48, napszámosok 
l4-95o/0.

Baranyamegyében legerősebben vannak képviselve a keresők az ős
termelésnél, Pécsett a bányászat, ipar és forgalomnál; ezzel szemben 
azonban a napszámosok a keresőknek közel Vs-ét képezik. A napszámos
keresők a megyében az őstermelésnél, Pécsett a bányászat, ipar és forga
lomnál vannak túlnyomó számban. A járadékosok legnagyobb részét a 
nők teszik. Az értelmiségi keresetnél Baranyában legnagyobb számot 
tüntetnek föl a tulajdonképeni értelmiségi keresők s utána közvetlen a 
bányászat, ipar és forgalomnál lévő értelmiség következik. Pécsett l ’03°/0-al, 
míg a megye többi részében a mezőgazdasági értelmiség előbbre sorakozik.

Szellemi műveltség. Az 1870 ik évben — Barrnyavármegye az irni- 
olvasni tudást véve alapul —" szellemi műveltség tekintetében a megyék 
közt a 22-ik helyet foglalta el s túl a Dunán csak Somogy- és Zala- 
megyében volt több az irni-olvasni nem tudók száma, ekkor Baranyában 
4P24°/o-al, az irni-olvasni tudók csak 42'00°/o-al szerepeltek, míg 16,76°/o 
a pusztán csak olvasni tudókra esett.

Földes már az 1880-ik évi népszámlálási adatokra támaszkodva leg
kedvezőbb műveltségi viszonyokaP'a'Duna jobb partján talált, a mikor 
a 7-ik éven felüli népességből (számszerint 237,085) Baranyában:

írni, olvasni tudott csak olvasni tudott sem Írni sem olvasni
nem tudott

férfi . . . 67-500/,) 3-810/o 28-60o/o
nő . . . .  45'27o/o ' 17-250/0 37-48o/0

Ez évben az analfabéták száma legnagyobb volt a pécsi és szent- 
lőrinczi járásban, legkevesebb a pécsváradi járásban, hol az irni-olvasni 
tudók az összes lakosságnak 55‘6%-át tették.

Az irni-olvasni tudók aránya az utolsó évtized alatt örvendetesen 
emelkedett, s első helyen állanak a nők, kiknél az irni-olvasni tudók 
aránya 1890-ik évben 56’52%-ra szökött föl, a férfiaknál ez arány 
72‘23"/0-ot tett, tehát már közel al*-e tudott a férfiaknak irni-olvasni. 
Túl a Dunán azonban Baranyánál ma is csak Somogy és Zala megyék 
állanak hátrább az irni-olvasni tudók arányára nézve.
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Pécs, az irni-olvasni tudók számát tekintve, a 25 város közt a 9-ik 
helyet foglalja el. A szellemi műveltségnek Pécsett való fokozatos ter
jedésére nézve szolgáljon az alábbi kim utatás:

Olvasni-irni tudott Pécsett:
1869 1880 1890

f é r f i .....................  72-25 80-71 82-81
n ő .........................  50-94 62-85 66 98»/o

az összes népességből.
Testi- s lelki fogyatkozásban szenvedők. Pécsett az utolsó nép- 

számlálás szerint föltűnő magas a hülyék száma, a 12 országos átlaghoz 
képest Pécsett 60 hülye találtatott. Legmagasabb számmal szerepelnek 
ezután a vakok (70); elmebeteg 43 volt, siketnéma 37.

A megyében a népszámlálások alkalmával ki lett m utatva:
1870 1880 1890

vak . . . . . 376 379 314
süketnéma . . 314 263 241
elmebeteg . . . 231 240 126
hülye . . . . . 312 232 272

Legtöbb hülye a férfiak közt v an ; a többi fogyat
fiák és nők aránya alig különbözik egymástól.

ÜSTépeseclési mozgalom.

Esketések. A népesedési mozgalomnak egyetlen ága az „esketés*, 
melynek viszonyai megyénkben elég kedvező színben tűnnek elő. Hazánk
ban ugyan az esketések számát tekintve, a Duna jobb partja mutat föl 
legalacsonyabb arányt, de ez országrészben a házasságkötéseknek ezer 
lélekre eső számát tekintve csak Komárommegye sorakozik Baranya elé. 
Az orsz. m. kir. statistikai hivatal megyénk magas házasulási arányát 
nem a talaj kiváló termékenységének, vagy vándorlási mozgalomnak 
tulajdonítja, hanem a megye szaporátlanságával hozza kapcsolatba; a 
gyermekek, illetve az újszülöttek alacsony száma miatt ugyanis a fiatal 
nemzedék versenye megcsökkenik s így a kisszámú nemzedék korán és 
nagyarányban hozzájut a családalapításhoz. Mint egyedül álló s általános 
érv azonban ez Baranyára nézve nem állhat meg s közre hat a házas
ságkötések számának magasságára a nép gondolkodás módja is, mely a 
családalapításhoz szükséges föltételek, a háztartási igények igen szűk 
korlátok közé való szorításában nyilvánul. Közrehatnak a családalapítási haj
lam ébrentartására Bárányavármegye közgazdasági, különösen a szőllő- 
művelési viszonyai. Mint nagy mérvben szőllőművelő megyében sok csa
ládnak a család által megművelt szőllőterület biztosította kizárólag lét- 
fönttartását. Másfél évtizeddel ezelőtt, mikor Baranyában a szőllők még 
teljes termésben voltak, 94'4 lakosra esett egy esketés; 1891-ben, mikor 
a filloxera majdnem bevégezte pusztító munkáját, már 119 lélekre esett 
egy esketés s e házasságkötési eredményt nem idézhette elő a népesség
nek rohamos szaporodása, mert hiszen Baranyában a születések aránya
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igen alacsony fokon áll. A szőllők rekonstrukcziója azonban 1893-ban 
nagyob arányokat öltvén, s a családalapítások egyik régi biztosítéka, az 
új szőllők termése a jövőre nézve fokozódó eredményt mutatván föl: a 
házasságkötések száma erősen emelkedett az 1891-ik évhez képest, 
amennyiben már 116, 1893-ik évben pedig 107 lélekre esett egy esketés. 

Pécsett az esketések száma a népességhez következőleg arányul: 
Egy esketés esett:

1876 1891 1892 1893. évben
103-6 117 102-9 98 leiekre.

Baranyában az egész országban legmagasabb a fiatal korban kötött 
házasságok száma. Volt ugyanis 1890/91-ik évi átlagban 100 esketésnél:

24 éven aluli vőlegény 20 éven aluli menyasszony
Baranyában..................... 45 51
P é c s e t t ................................. 9 18

A vegyes házasságok száma megyénkben elenyésző csekély, mit a 
hitfelekezetek területi éles elkülönítése is okozhat s Pécsett, hol a külön
féle vallásbeliek érintkezése szorosabb: a vegyes házasságok száma is 
több mint négyszeresen múlja fölül a megyeit.

Vegyes házasság köttetett 1000 esketésre:
1892 1893. évben

Baranyában . . . .  24 20
P é c s e t t ...................... 116 99

Születések. Megyénket — mint az álló népességnél már érintettük
— az egész országban leggyermekszegényebb megyévé a születések rend
kívül alacsony száma s ezzel kapcsolatban a nagy gyermekhalandóság 
teszi s annál szomorúbb jelenségnek kell ezt tartanunk, mert az állan
dóság jellegét kezdi magára ölteni, eltekintve egyes abnormis évektől is. 
Az élve szülöttek száma volt 1870/80-ban 1000 egyénre 46'7, 1881/90-ben 
37-8, 1891-ben 34D, 1892-ben 331.

A születések aránya Pécsett se mondható kedvezőbbnek; a foko
zatos csökkenés itt is évről-évre észlehető. Esett 1000 lélekre születés:

1880 1891 1892 1893-ban
42-5 321 321 348

A születések száma legmagasabb a pécsváradi járásban (42.9 ezer 
főre) és a hegyháti járásban (391), legalacsonyabb a siklósi járásban (26’2).

Az egyes hitfelekezetek közül legkevesebb születést mutatnak föl a 
reformátusok, kiknél, noha a népesség 14%-át teszik, ezerre csak 20 új 
szülött jut, sőt 1890/1-ik évi átlagban a baranyavári járásban levő 8000 
főnyi református egyházban csak 16 születés esett ezer lélekre.

A róm. kath. és református hitfelekezetnél a születések száma ezer 
főre a következő v o lt:

róm. kath. református
1876: 46-3 311
1880: 44-6 261
1890: 39-5 20 4

Az apadás tehát a r. katholikusoknál is, bár nem oly rohamos mérv
ben észlelhető s ez általános apadás eredménye az, hogy Baranya 10 év 
alatt 15—l6l’/0-kal lett gyermek-szegényebb.
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A halva-szülöttek száma megyénkben alacsony; törvénytelen szüle
tés is csak 47 esik ezer nemférjes nőre. Pécsett azonban 1000 születés 
közt már 168 volt törvénytelen az 1890/91-ik évi átlag szerént s városunk 
a 25 város közt a 9-ik helyet foglalja el, míg egy évtizeddel ezelőtt még 
a 10-ik helyen állott.

Halálozások. Az utóbbi években Baranyában uralkodott nagy gyer
mek-járvány, mely megyénket leginkább veszélyeztette, majd a pécsi 
tifusz-járvány miatt halálozási arányunk igen magasra szökött föl s ez 
abnormis évek miatt, melyek a 80-as évek végétől egész mostanig tartot
tak, nem vonható a halálozási arányra általános alapos következtetés. 
Igaz azonban s szomorúan be kell vallanunk, hogy Baranyában az 5 éven 
aluli gyermekek halálozása a járványmentes években is megdöbbentően 
magas; az 1881—1890-ik évi átlagban is száz szülött közül 40 halt el 
5 éven alul; a járványos 1892/93-ik években pedig 1000 szülött közül 
456'5, illetve 587'9. A gyermekek halálozási aránya Pécsett kedvezőbb 
noha itt is az 1891-ik évben, mikor gyermek-járvány a városban nem 
volt, ezer élve szülöttre 400’9 öt éven alul elhalt gyermek esik; Pécsnél 
azonban gyermekhalandósági viszonyai a sz. kir. és törvényhatósági jog
gal fölruházott 25 város közül ez évben csak 8-nak voltak kedvezőbbek.

Esett Baranyában 1870—80-ban ezer lélekre 38'3,1881—90-ben 30‘9, 
az 1892-ik évben 38‘0 halálozás. Nem szabad azonban felednünk, hogy 
a 70-es évek elején a kolera-, 1892-ben pedig a már említett nagy gyer
mek-járvány szöktette föl oly magasra a halálozási arányt, mely valóban 
már a következő 1893-ik évben, mikor a járvány szünőfélben volt, ezer 
halálozásnál 32,90/0-ra szállott le.

Föltűnő csekély a zsidók halálozási aránya.

JBe- és kivándorlás.

A népmozgalmi adatok Baranyamegyét népességének mozgékonysá
gára nézővé mint túl a Dunán első helyen álló s egyedül aktiv bevándor
lási aránynyal birö megyét tüntetik föl, mely az egész országban aktiv 
vándorlási aránynyal biró 13 megye közt is kiváló helyet foglal el. E 
bevándorlási arány Baranyára nézve az 1881 —90-iki évtizedben -f- P3o/o volt.

Megyénk fölszívóképességi ereje még jobban kitűnik azonban, ha a 
jelenlevő idegenek számát hasonlítjuk össze a távollevő megyebeliekkel. 
E népességi mérleg Baranyára nézve 1880-ban 3957 jelenlévő idegen,
az 1890-ik évben pedig 3276-al találtatott itt több más megyéből és or
szágból való, mint Baranyából távol volt, mi az összes jelenlévő népesség 
PMVo-nak felel meg.

E bevándorlási többlet előidézésében főrésze van a szomszédos me
gyéknek, melyek -j- 9263 lélekkel szerepelnek; Ausztriának, honnét 2250 
lélekkel tartózkodott több megyénkben, mint innét Ausztriában távol volt. 
Külföldi megyénkben találtatott legtöbb ( +  229) túl a Dunán.
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A szomszédos megyékre gyakorolt vonzóerőt élénk világításba helye
zik a következő adatok:

Találtatott:
más megyebeli távol volt más megyében 

1880-ban. . . 5908 4951
1890-ben . . . 14863 7709
1890-ben +  5955 2758

Míg a szaporodás más megyebelinél túl a Dunán megyénkben a leg
magasabb, addig a más megyében távollevők száma, Mosonmegyét kivéve, 
Baranyában a legkisebb.

Az ausztriai illetőségűek száma megyénkben egy évtized két vég
pontján megkétszereződött. Találiatott ugyanis ausztriai illetőségű tisztán 
a megyében 1883-ban 0.28%» 1890-ben 0*567,,.

Ausztriából a bevándorlók legnagyobb kontingensét Morva- és Cseh
ország szolgáltatja, kik közül legtöbbet leköt a pécsi ipar, főleg a kőszén
bányászat és timár-ipar, hol az ausztriai illetőségűek 1890-ben 6'18, 
Sopront kivéve a dunántúli sz. kir. városok közt, melynek a közelségnél 
fogva önként érthetőleg nagyobb a vonzóereje, legnagyobb százalékkal 
voltak képviselve. A külföldiek lekötésére nézve azonban már Pécs vonz
ereje nagyobbnak tűnik föl, mint Soproné, mert a külföldi illetőségűek 
aránya 0’44, Pécsett ellenben 0'467,,-ot tett.

A külföldi születésűek számát tekintve, Pécs O'Mo/o-kal a többi vá
rosokat mind megelőzi.

A külföldről való beszívárgási irány Németországból, Olaszországból 
és Bulgáriából vezet főképen hozzánk s míg a németek majdnem kizárólag 
az iparnál, az olaszok az iparnál és különösen az útak építésénél találnak 
foglalkozást s főleg a munkásosztály számát szaporítják, addig a bolgárok, 
mint önállók, a kerti gazdaságot űzik.

Önként ajánlkozik eldöntésre ama kérdés, hogy a bevándorlott ide
geneknek hány százaléka esik az állandó, vagy legalább a huzamosb beköl
tözésre s mennyi az ideiglenes tartózkodásra. Ha erre nézve nem álla
nak is rendelkezésre számszerű adatok ez idő szerént, ama körülményből, 
hogy a népszámlálási adatok az év utolsó napján vétettek föl, mely napot 
mindenki otthonában szeret eltölteni, lehet bízvást következtetni, hogy a 
föntebb, szám szerént közölt bevándorlóknak elenyésző esekély része esik 
az ideiglenesen jelenlévőkre.

Horvátországgal szemben megyénk népességi mérlege passzív, a mi
nek szépítésére nem használhatjuk föl ama körülményt, hogy ez az összes 
dunántúli megyéknél így van, mert a kivándorlás megyénkből néhány 
év óta erősebb alakban nyilvánul. Az 1890-ik évben ez országrészben 
6322 lélekkel több megyénkbeli találtatott, mint horvát-szlavonországi 
Baranyában volt. E kivándorlási arány tekintetében Baranya a 3-ik helyen 
áll s csak Bács- és Tolnamegye haladja túl.

Az 1892/93-ik évben kivándorolt Baranyamegye 24 községéből 191 
család 794 egyénnel, túlnyomó részben Horvát-Szlavonországba s cseké
lyebb részben Boszniába és Amerikába,
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Hűen tárják föl e kivándorlás indokait a pécsi kereskedelmi és 
iparkamra 1893-ik évről szóló jelentéséből átvett alábbi sorok:

„A kivándorlottaknak 747o-a német földműves, kik nagyobb rész
ben a filloxera pusztítása folytán szőllőbeli jövedelmüktől elesvén, 
csekély kivétellel mind Horvát-Szlavonországba és Boszniába vándoroltak 
ki, a hol a teljesen vagyontalanok az ott már előzőleg letelepedett néme
tekhez munkába szegődtek, vagy erdőirtást, illetve irtás-művelést vállal
tak, a tehetősebbek pedig földet béreltek, vagy örök áron vásároltak, 
mire nézve ott a föltételek igen kedvezők. A kamarai kerületből való 
kivándorló — 9 kisiparos és 1 kereskedő kivételével — az elmúlt 2 
évben mind földműves és napszámos és a kivándorlás oka 100 eset közül 
79 esetben földvételi, vagy bérleti szándék.“

A kivándorlás megyénkből, különösen nemzetiségi szempontból, a 
mennyiben a kivándorlottak nagy része a magyar nemzetiségre nézve 
örökre elvész, elég aggasztó arra nézve, hogy orvoslás módjáról idejében 
gondoskodjunk, de nem kétségbeejtő, mert erős akarat szülte elhatározás 
az ismert inditó okot meg tudja szüntetni s a javulás észrevehető jelei 
mutatkoznak már most is, mert a baranyamegyei ember szülőföldjének, 
otthonának szeretete által sugalt szorgalommal és meggyőződés által meg
erősödött kitartással művelés alá vett szőllők területének nagyobbodása 
évről-évre tapasztalható.

Az engedélylyel történt be- és kivándorlások, vagyis a honosítások 
és elbocsátások száma Baranyában nem nagy mérvű. Pécsett 1880—83-ban 
egyetlen honosítás se történt, elbocsátás 4 esetben fordult elő 8 sze- 
mélylyel. Baranyában a honosítottak száma 1881—1890-iki évtizedben 14, 
Pécsett 4, az elbocsátottak száma ugyanez idő alatt a megyében 101, 
Pécsett 36 volt. Ez évtized alatt a legkisebb elbocsátási többletet Somogy- 
megye (59), a legnagyobbat Sopronmegye (1336 lélekkel) tünteti föl.
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Sajtóhibák,

22. lap 12. sor és még 3 4 -szcr Böki helyesen : Bökli
28. „ 21. „ optychus „ aptychus
31. „ 1. Verrucans „ Verrucano
31. „ 11. „ Reati „ Raeti
31. „ 14. » Radicastatus raricostatus
31. , 15. „ oblique rt obliqua
31. K 17. „ Henlegi f> Henlevi
31. „ 18. ,, Lifrons Bifrons
31. „ 36. „ longlomerat ,, conglomerat
31. „ a széleken mindenütt szintéma „ szisztéma
35. „ 14. diaszordans discordans
35. ,, 42. „ trignetra ff triquetra
37. „ 7. ff Schallr ff Schaur
37. „ 8. ff Fr. Pleuromya Alberti Volg „ Cfr. Pleuromya Albartii V olte
37. „ 30. ff Osop Opp
38. „ 30. „ Equisites „ Equisetites
38. „ 37. ff Prést tf Presl
43. „ o. ff acuata ft arcuata
43. „ 9. „ paricostatus ff raricostatus
43 „ 9. f f arinotus „ oxynotus
43. „ 12. f f obligna obliqua
43. „ 14. f f betacaleis f f betacaleis
43. „ 15. f f Són t f Sow
43. „ 19. „ punetata Són f f punctata Sow
43. „ 24. f f Gryphaca t f Gryphaea
43- „ 26 f f pinquis f f pinguis
43. „ 33. f f arenata f f arcuata
43. „ 38. „ ocinotus t t oxynotus
44. „ 35. t f Opalalinus f f Opalinus
44. „ 35. f f Maehisone ,, Murchisonae
50. „ 30. f f Panopaca f f Panopaea
50. „ 34.. f f Eiclin f f Eichw.
50. „ 35. „ Jusus f f Fusus
50. „ 35. f f Pleurethoma Pleurotoma
52. „ 35., 37., 38., 39. sor Eicbn f f Eichw.
52. „ 39. sor Volthyniea Volthyniea
54. „ 23 f f Bens f f Brus
54. „ 42, f f Valencienuesia Reusti f f Valencienuesia Reussi
55. „ 26. f f spelacus f f spelaeus
fi fidO . „ 26 spelaea „ spelaea
37. „ 26. „ mészpát, ezek f f mész])ál-erek

105. „ 15. 1667-ben f t 1687-ben



A t é r k é p e n :
:S00 métert meg nem haladó sík. 
1200 métert meg nem haladó sík 
Domb- és hegyvidék 300 méterig 
Hegység 300 méteren túl.

Helyesen :
200 métert meg nem haladó sík. 
300 métert meg nem haladó sík. 
Domb és hegyvidék 500 méterig. 
Hegység 500 méteren fölül.


