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BEKÖSZÖNTŐ.
A Pécs-Baranyamegyei-Múzeum-Egyesiilet választmánya 1927. 

október 19.-én tartott ülésén elhatározta, hogy a tíz év óta szünetelő 
egyesületi Értesítőt újra megjelenteti. A kilenc évfolyamot megért 
Értesítő ezzel a tizedik évfolyamba lép.

Hosszú tíz esztendő múlt el míg a körülmények újra megengedik 
az egyesület negyedévenkint megjelenő lapjának újra éledését. A 
legelső szám 1908 januárjában jelent meg és a legutolsó 1917.-ben, 
de már 1—4. szám összevontan, előre jelezvén a bekövetkezendő 
szünetet. Akkor még nem gondolta az egyesület, hogy tíz évig fogják 
előre nem számítható okok megakadályozni közleményeinek a nyil
vánosság előtt való megjelenésében. De már elmúltak felette is a 
terhes felhők, s kilép a nyilvánosság elé.

Útjára indul a Pécs-Baranyamegyei-Múzeum-Egyesület Értesí
tője, s bizonyára találkozni fog azzal a jóleső érzéssel, hogy az ala
pítók reményeit s kitűzött célját megvalósítani igyekszik.

Köszöntünk mindenkit, aki a múzeumot és a múzeum egyesü
letet erkölcsileg és anyagilag támogatja, — mindenkit, aki szűkebb 
hazáját és annak múltját szereti, elődeink halhatatlan lelki nagysá
gáról és példát adó nemes tetteikről szívesen elmélkedik, hogy bátor
ságot, buzdítást és erőt meríthessen a szebb magyar jövőért vívott 
nehéz küzdelmünkben.

Pécs, 1928. március hó.



I MAJOROSSY IMRE f
Elvesztettük őt. Csendben, békésen, nyugodtan távozott közü

lünk, ahogy átélte hosszú harmonikus szép életét. A régi jó emberek, 
a régi szelídek és csendesek egy példája távozott vele a sírba. Pécs 
egy darab múltja, a régi emlékek, nagyapáink patinás élete ment 
el vele.

Majorossy Imre kir. tanácsos, Pécs szab. kir. város nyugalmazott 
polgármestere 1901. október 29.-én alakította meg a Pécs-Baranya- 
megyei-Múzeum Egyesületet. Ugyanakkor már a múzeum létesítése 
is egyik leghőbb vágyát képezte. Sok gáncs, rágalom, erőszakos aka
dály. lenézés érte őt ezért, amely a múzeum egyesület életét még meg
kezdése órájában megakadályozta néhány évre. A múzeum azonban 
megszületett és 1904. november 27.-én szép ünnep keretében nyílt 
meg. Pécs legboldogabb embere akkor Majorossy Imre volt, a pécsi 
múzeum megteremtője. Hálából a város a nevéről nevezte el a mú
zeumot 1927.-ben. Sok vajúdás után, erős ellentétes nézetekkel szem
ben még erősebb kitartással és akarattal 1906. október 14-én végle
gesen megalakította a Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesületet. 
Ettől az időtől kezdve ügyvezető alelnöke. lelkes vezetője volt a mú
zeum egyesületnek. Családja után a múzeumot és múzeum egyesü
letet szerette legjobban.

Atyánkat, alapítónkat, vezérünket vesztettük el benne. Szívünk 
siratja, lelkünk fájlalja, emlékét szeretetiinkbe zártuk.

Dr. Fejes György.

A Múzeum Egyesület ősszel egy rendkívüli közgyűlés keretében fog meg
emlékezni néhai alelnökéről Majorossy Imréről. Az emlékbeszédet dr. Szönyi Ottó 
fogja tartani. Az Értesítő ez év 4.-ik számát az ő nevének szenteli.



A PÉCSI NEMZETI CASINÓ 
megalakulása s ennek kihatása Pécs szab. kir. város kulturális 

és gazdasági fejlődésére.*

* A Pécs-Baranyainegyei Múzeum Egyesület 1925. évi február 2t.-én tartott 
felolvasó ülésén felolvasta.

Irta: Dr. Visy László,
nyug, főispán, a Pécsi Nemzeti Casinó elnöke.

A történelemből tudjuk, hogy Pécs 1686 október havában sza
badult fel a török járom alól. I. I.ipót császár és magyar király 
Pécsnek és az egész felszabadult területnek szervezését rendelte el. 
Az összeírás csak 180 családot talált a városban, egész utcák, ház
sorok voltak lakatlanok. A hadikincstár Pécset illetőleg hármas célt 
tűzött ki maga elé; először hogy Pécsnek a betelepítéssel városias 
jelleget kölcsönözzön, másodszor hogy az uratlan és immár kincs
tári tulajdont képező telkekért, házakért megfelelő ellenértéket 
nyerjen, s harmadszor, hogy az új telepesek főleg olyan elemekből 
kerüljenek ki, kiknek a császár iránti hűsége egykönnyen meg nem 
inog. Ezen elemeket a német nemzetiségű iparosokban vélték leg
inkább megtalálni. Hogy ezeket minél nagyobb számban ide édes
gessék, I. Lipót, amikor a város közjogi helyzetét az egyházi java- 
dalmasokkal szemben is rendezni kívánta, akként intézkedett, 
hogyha a felbecsült telkek és házak közül magyar nemzetiségű új 
telepes akar egyet vagy mást igénybe venni, ez tartozik az egész 
becsértéket megfizetni, míg szláv nemzetiségű a becsérték 2/3-áért, 
német nemzetiségű iparos pedig annak már 1/s-áért is birtokba léphet, 
így pártolták a németeket és szlávokat a magyarság rovására. 
Ugyancsak kedvezményben részesítették azokat a németeket és kül
földi honosokat, akik itt házakat építettek és renováltak. Ezekre 
vonatkozólag a királyi leirat akként intézkedett, hogy az a telepes, 
aki Pécsett házépítésre vagy renoválásra legalább 1000 forintot költ, 
ha német vagy más külföldi az illető, 5 évi teljes adómentességet 
kapjon, ha pedig fajmagyar vagy idegen nemzetiségű magyar ho
nos, 5 évi adómentességet élvezzen. Aki pedig 1000 forintnál keve
sebb költséggel épít vagy renovál házat, annak ha német vagy más 
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külföldi 2j/2 évi, ha magyar honos 1% évi adómentességben legyen 
része.

Ilyen, a németségnek és a szlávoknak nyújtott kedvezmények 
mellett nem csodálkozhatunk, hogy a telepesek legnagyobb része 
német és szláv eredetű bosnyákokból került ki s hogy magyar csak 
kevés volt, s aki volt, — leszámítva a vármegyei tisztviselőket és az 
itt lakó csekély számú nemeseket, — szegény szőlő- és földmunká
val foglalkozó kisbirtokosokból állott, akik a városnak német jelle
gét, a magyarság javára kedvezően befolyásolni, szegénységük cs 
műveletlenségiik folytán, képtelenek voltak.

Mindezt azért tartottam szükségesnek előre bocsájtani, hogy t. 
hallgatóimmal megértessem, miért volt e városban, a múlt század 
50-as éveiben, a lakosság túlnyomó része német, s hogy miért volt 
különösen a magyar nemzeti eszme, a magyar nemzeti kultúra szem
pontjából korszakotalkotó lépés az, amikor itt a Nemzeti Casinó, a 
nemesség és a polgárság összefogásának eredményeként, megalakult.

Az itt lakó idegen, német és szláv nemzetiségű polgárság, nem 
érezte szükségét annak, hogy a nemzet testébe beolvadjon, hogy ma
gyarrá legyen, de még ha meglett volna is az erre irányuló hajlama, 
a nemesség eltaszította magától, lenézte és határozott ellenszenvvel 
viseltetett iránta.

Egy gróf Széchenyi Istvánnak kellett tehát jönni, aki meglátta 
a visszáságot, aki nemcsak felismerte, hanem fel is tárta a nemzet 
hibáit s kijelölte az útat és módot, amelyet követve megvalósulha
tott a jóslat, hogy: ,.Magyarország nem volt, hanem lesz!“

Széchenyi az újjászületés egyik leghatalmasabb eszközét a szét
húzó erők egyesülésében, a nemesség és polgárság összefogásában, 
egybeolvadásában látta és ennek útját Casinók, társaskörök alapí
tásában jelölte meg.

Kiáltó szava az országban élénk visszhangot keltett. 1828-ban 
alakult meg Budapesten a Nemzeti Casinó és ezt sorra követték az 
ország igen sok városában a társaskörök. Hogy csak párat említsek: 
Egerben, Marosvásárhelyen 1852-ben, Tordán, Nagyenyeden, Szat- 
máron 1855-bap, Pápán 1854-ben tartják meg a Casinók alakuló köz
gyűléseiket. Ezenkívül még Kolozsváron, Nagybányán, Szilágy- 
somlyón, Kaposvárott, Kanizsán és még több helyen alakultak Ca
sinók azon hazafias céllal, melyet a legnagyobb magyar résziikre ki
jelölt.

Görcsönyi és Orahovicai Mihályovits Imre földbirtokos és Sző- 
demeterni Nyers János ügyvéd, voltak azok a tiszteletreméltó fér
fiak, akik városunkban a kezdeményezést magukhoz ragadva, 1858 
december hó 4-ére értekezletet hívtak egybe, amely aztán egyhangú 
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lelkesedéssel kimondotta, hogy a Nemzeti Casinó megalakulását 
immár elódázhatatlannak tartja s hogy ezen célból Felszólítást bo- 
csájt ki, amelyben az összes „tisztes Urakat“ csatlakozásra hívja fel 
s egyszersmind megjelöli a célt, amelyet az életrekeltendő Egyesület 
maga elé tűz.

A „Felszólítás“ az egyesület célját, cikornyás mondatban, kö
vetkezőleg jelöli meg: „A Pécsi Nemzeti Casinó, mely barátságos 
összveköttetésből szövetkezett Urak Társaságának szolgál gyülő
helyéül, kiknek céljuk az élet kellemeit díszes és csinos társaskörben, 
viszonyos mulattatás, illedelmes és szelíd magaviselet által mind
inkább nevelni, valamint ezt a jóizlés, míveltség, bötsület érzés jó
zan és nemes gondolkodás módja, magokkal hozza.“

Az eredeti, bevallott cél nem volt tehát más, mint Urak társasá
gának gyülekező helyet létesíteni, ahol azok az élet örömeit díszes 
társaságban élvezhessék. Hogy aztán ettől eltérőleg, mint lett a Ca
sinó kellemes és hasznos dolgok műhelyévé, magasabb célok eszkö
zévé, azt felolvasásom során fogom kifejteni.

A már említett „Felszólítást“ öt eredeti példányban bocsájtották 
ki. Örömmel állapítom meg, hogy mind az öt példány a Casinó bir
tokában mai nap is megvan, az alapítók százainak aláírásával, amely 
..Tagilajstrom“ az immár majd száz év előtti Pécs-Baranya-Somogy- 
Tolna és Verőcevármegyék minden számottevő mágnásának, neme
sének és érdemes polgárának nevét magában foglalja.

Az alapításhoz csatlakozott az egész klérus, Scitovszky János 
akkori pécsi püspök, majd esztergomi érsek és hercegprímással az 
élén. A kanonokok sorában Juranits László, Haas Mihály a későbbi 
szatmári, Paitler Antal a későbbi váci püspök, Jónás József, Farkas 
stb. más kanonok neveit olvashatjuk; ott találjuk a jogliceum kiváló 
professzorait: Schneider későbbi kanonokot, ki megvetette alapját 
a mai Ullmann-telepnek, Vörös Mihályt, Ranölder Jánost a későbbi 
veszprémi püspököt, Radenics Ferencet és még igen sokat. Az egy
házmegye lelkészkedő papsága közül többen csatlakoztak a nemzeti 
és hazafias mozgalomhoz. így hogy pár nevet említsek: Kóbor Antal 
laki, Jozipovits Imre miliőijáci, Győry Imre vásárosdombói plébá
nosok, Finta György és Ordódy Gábor esperesek, s akit tán első he
lyen kellett volna említenem, királydaróci Daróczy Zsigmond, akkor 
még paksi plébános és címzetes kanonok, később püspöki helynök 
és székeskáptalani olvasókanonok, aki történelmi hírnévre tett szert 
azáltal, hogy az 1848-iki országgyűlésen, mint a pécsi káptalan kö
vete ő mondott le a papságot Szent István óta megillető tizedről, s 
ezen minden kárpótlás nélküli lemondást, mint haza oltárára letett 
áldozatot iktatták örök emlékezet okáért a rendek az 1848-ik évi 
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Xlll-ik törvénycikkbe. Daróczy kiváló szervező volt. Az ötvenes és 
60-as években a káptalani és székesegyházi birtokokon ő vitte ke
resztül a legelő- és erdőelkülönzéseket, tagosítást, szóval a birtok
rendezést, s a szentlőrinci járásban fekvő Daróchalma káptalani 
puszta mai napig is az ő nevét őrzi.

Csatlakoztak ezeken kívül az alapítási mozgalomhoz a Pécsett 
s a vármegyékben lakó mágnások s más előkelőségek. így, hogy csak 
pár nevet említsek: gróf Nitzky György, gróf Tige Károly cs. kir. 
kamarás, gróf Migazzv Ferenc, gróf Zichy János, báró Bésán József, 
gróf Festetich Miklós, báró Urabovszky János tábornok, gróf Eszter- 
házy Kázmér, gróf Batthyányi Gusztáv és Kázmér, gróf Voikfy, báró 
Wimpfen és még sokan a főrendűek közül. A négy vármegye birto
kos nemességének színe-java. A Perczel-családból kilencen, közöttük 
Perczel Móric a 48-as honvéd tábornok, Perczel Miklós az emigráns, 
ki hazatérte után Í8 éven át Baranyavármegye és Pécs sz. kir. város 
főispánja volt, az összes Jeszenszkyek, Szilvek, Dőrvek, Mailáthok, 
Somssich Pongrác főispán, Czindery László a pellérdi, szigetvári, 
szentmihályfai, magyar- és németladi, valamint a nagyatádi ura
dalmak tulajdonosa, görcsönyi és orahovicai Mihályovits Imre, akit 
a Casinó elnökévé választott. S a polgárság számottevő kiváló tagjai 
u. m. Aidinger Pál, Ráth András, Bubregh Mihály, Jaeger Nep. Já
nos, Eisenhut György. Barois Ferenc, Raisz Dániel, Poppel János, 
Blázsovits Zsigmond, Pucher József, Piacsek József, Weidinger Já
nos, Schönher Mihály, Trixler István, Traiber Károly, Berger Ká
roly, Taitl György, Blauhorn Mihály, Littke Lőrinc, Pfeffer Mihály, 
Bayer Márton és még sokan, a ma is leszármazóikban élő pécsi pol
gári családfők közül.

Azon közgyűlés jegyzőkönyve, amelyen a Casinó véglegesen 
megalakult, fájdalom, elkallódott, de megvannak az első évek vá
lasztmányi üléseiről vezetett pontos jegyzőkönyvek. Hála Nyers 
János ügyvédnek, a Casinó jegyzőjének, alapos munkájáért és azon 
gondosságáért, hogy ezen jegyzőkönyveket megőrizte, mert ezek 
tartalmából a Casinó alakulásáról és működéséről teljesen hű képet 
nyerhetünk.

1858 december hó 20-án tartotta a választmány első ülését. Ezen 
jegyzőkönyv tartalmából megállapítható, hogy december hó 4. és 20. 
között tartatott meg az alakuló közgyűlés, melyen a tisztikart és a 
választmányt megalakították.

Elnök lett: görcsönyi és orahovicai Mihálovits Imre, Baranyavár
megye táblabírája. nagybirtokos, a baranyamegyei görcsönyi és bak- 
sai uradalomnak (rádfapuszta), valamint a verőcevármegyei oraho
vicai uradalomnak tulajdonosa. Gavallér úr, ki mindenért, ami szép
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és nemes, lelkesedett s ki a köz érdekében kész volt áldozatot is 
hozni. j.

Alelnök lett: gróf Tige Károly cs. kir. kamarás, választmányi 
tagok: vizeki Tallián György, gróf Nitzky György, Czierer Antal 
főorvos és táblabíró, Hertelendy Dénes, Skerletz József, Fábry Fe
renc főügyvéd és táblabíró, Goócs József számvevő, Bayer Márton 
városi tanácsos, Szilágyi Antal, Angyal Pál esküdt, ki 1867-ben mint 
Pécs sz. kir. város képviselője halt meg, Eisenhut Antal, Gaál Ferdi- 
nánd tábla- és főbíró, Poppel János és Perpits György, ki egyesületi 
pénztáros lett. Nyers János ügyvédet egyesületi jegyzővé választot
ták meg.

A Nemzeti Casinó második közgyűlését 1838 december 50-án 
tartotta és utasította a választmányt, hogy a gyűlések megtartása és 
azok rendje tekintetében tegye meg mielőbb javaslatát. Egyszóval 
készítsen alapszabályokat. Ezen megbízatásnak a választmány már 
négy nap múlva, vagyis 1859 január 5-án tartott ülésében eleget tett, 
s a következő főelveket állapította meg:

1. Annak jelképes kifejezéseid, hogy a Nemzeti Casinó a nemes
ség és polgárság egyesülésének eredménye, pecsétje az ország címere, 
alatta két egymásba fogódzó kéz.

2. Az ülések mindenkor a billiárd teremben tartassanak. Aszta
lul a fedőlappal és zöld posztóval bevont billiárdasztalok szolgál
janak.

5. Az asztalfőt az elnök foglalja el. Tőle jobbra az alelnök, balra 
pedig a jegyző üljön, kétfelől a választmányi tagok kinevezésük sze
rint. a többi tisztes tagok pedig körül székekre telepedjenek le, mégis 
amint a tervezet mondja, azon kivétellel, „hogy minekutána az 
egyesület szeretett első alispánjához anélkül is teljes tisztelettel vi
seltetnék, az asztalnál, elnök úr jobbján, mindenkor hely néki adas
son. mely is a viceispán hivatalnak jogul fennmarad, ki is hogy 
egyesületünk tagja lenni fog, a választmány nem kételkedik.“

4. Harang (csengő) készítendő, hogy az elnök a tagoknak a le
telepedésre jelt adhasson s hogy a zajongókat figyelmeztethesse.

5. Aki szólni akar, álljon fel és ezzel jelezze szándékát.
6. Először a műit ülés jegyzőkönyve olvasandó fel, azután a kül

döttségek jelentése, javaslatok és indítványok tárgyalandók.
7. Az ülés tartama alatt a dohányzás mellőzendő.
Azt tervezték, hogy addig is, míg a Casinó saját helyiségeiben 

bcrendezkedhetik, összejöveteleiket a Paitler-féle kávéházban tart
sák, amely a billiárdtennen kívül, 4 szépen bebútorozott szobával is 
rendelkezik. Ezen tervtől azonban elállottak és kibérelték nemzetes 
Siitkcy János városi számvevőnek az Inczédy Dénes- és Megye
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utcákat összekötő közben, az úgynevezett Plébánia-közben levő azon 
házát, amelyben később, mikor ezen a ház a város tulajdonába ke
rült, a belvárosi plébánia lett elhelyezve s melynek helyén ma is az 
új belvárosi plébúniépiilet áll. De ezen helyiség nem felelt meg a cél
nak, ép ezért kapva-kaptak az alkalmon és 10.000 pengő forintokért 
megvették Ehretlenzberger Vince nyug, gazdatiszttől ennek a Fő
utcában a hadipénztár átellenében fekvő azon házát, melynek keleti 
szomszédja a Trixler István tulajdonát képező Hattyú-épület, nyu
gati szomszédja pedig az úgynevezett sóház, pénzügyi palota. De a 
vételnek az utolsó pillanatban akadálya támadt. Trixler István a 
Hattyú-táncterem és ház tulajdonosa azon a címen, hogy őt mint 
szomszédot elővételi jog illeti meg s mivel az eladó ezzel meg nem 
kínálta, a vételnek ellent mondott és a város hatóságánál az átírást 
meg akarta akadályozni. De Trixler István uram nem volt az az 
ember, kivel ezen kérdésben ne lehetett volna beszélni. Az egyesület 
elnöke, Mihálovits Imre tárgyalást kezdett vele és megkérdezte, 
mennyiért áll el az ellentmondástól? 200 forintot és az iránt való biz
tosítást kért, hogy a Casinó a megveendő telken soha színházat épí
teni nem fog, Mihálovits a 200 forintot nyomban kifizette és a Ca
sinó választmánya kiadta a kért nyilatkozatot.

Ezzel a vétel akadálya elháríttatván, a Casinó az ingatlant bir
tokba vette. Mivel a vételár teljes kifizetéséhez és az átalakításokhoz 
szükséges pénz nem volt meg, melyre számításuk szerint 15.200 ezüst 
forint kellett, a Casinó 550 darab egyenkint 40 forintról szóló és ki
sorsolás alá eső adóslevelet (kötvényt) bocsájtott ki, melyet a tagok 
átvéve, azok értékét az egyesület pénztárába befizették és ebből fe
dezték a költségeket. A Sütkey-féle ház bérletét felmondották, mert 
azt hitték, hogy az átalakítási munkálatokkal 1859 Szentgyörgv- 
napjáig készen lesznek. Az átalakítási munkálatok azonban késtek 
s mivel a bérházból ki kellett költözni julius hó 1-én, a Trixler Ist
ván által felajánlott Hattyú-terembe költözött a Casinó és ott várta 
be a nevezetes napot, mikor saját, díszes otthonába beköltözhetik.

A megnyitás és a bál sikere érdekében a választmány körül
tekintésre méltó intézkedéseket tett. így mindenekelőtt gondolt arra, 
hogy Pécsett és a szomszédos vármegyékben lakó azon özvegy uri- 
nők. kik társadalmi állásuknál fogva igényt tarthatnak arra, hogy az 
ünnepélyre meghívássának, kellő időben meghívót kapjanak. E cél
ból 200 darab belépőjegyet nyomattak és azokat az özvegyek címére 
megkiildölték. Meghívták a Pécsett és a vármegye területén tartóz
kodó összes ezredek tisztikarát és a jogászifjúságot. Itt közbevetőleg 
megjegyzem, hogy a közgyűlés már korábban megengedte, hogy a 
jogászifjúság a Casinó olvasótermét látogathassa. Később az ifjú-



9

ság azon kérelemmel fordult a választmányhoz, „miszerint enged
tessék meg nekik, hogy a Casinó nagytermébe mulatozás végett be
járhassanak?*  A választmány a kérelmet nem utasította el, de nem
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garanciát nyújt arra, hogy az engedéllyel nem élnek vissza. A jegy
zőkönyvekből nem tűnik ki. hogy a Casinó tagjainak kifogása lett 
volna az ifjúság viselkedése ellen, ámde röviddel az engedély meg
adása után, Jónás József kanonok, a jogakadémia ideiglenes igaz
gatója, arra kérte a választmányt, hogy tiltsa ki az ifjúságot a Ca- 
sinóból. Hogy mi lett a kérvény sorsa, nem állapíthattam meg, mert 
a választmány az ügyet a közgyűlés elé utalta, annak jegyzőkönyvei 
pedig hiányoznak.

A háziasszonyi tisztséget a választmány Somssich Pongrác fő
ispán nejének ajánlotta fel, kinek méltó fogadtatására az elnök,. 
Mihálovits Imre vezérlete alatt: gróf Tige Károly cs. kir. kamarás, 
Kováts István és Poppel János választmányi tag urakat küldték ki. 
A rendnek és a csendnek biztosítására a vármegye első alispánjától, 

. Sauska Kcresztélytől, a nemes megye hajdúiból megfelelő számú 
őröket kért, s végül a kivilágításra, a rendre-csendre és a cselédségre 
való felügyeletre Nyers János egyesületi jegyzőt, Blázsovits Alajos- 
és Schauroth György urakat küldte ki.

Schauroth György még a hetvenes években élt. Személyesen is
mertem. Katonás magatartásé és viseletű úriember volt, büszke arra, 
hogy részt vett a népek csatájában, a három napig tartott lipcsei 
ütközetben s hogy segített leteríteni a harcok oroszlánját, I. Napó
leont. A lipcsei keresztet haláláig büszkén viselte. Ilyen férfiakra 
nyugodtan bízhatta a választmány a rendre és csendre való fel
ügyeletet.

1859 augusztus hó 12-én, egy hétfői napon, vonultak be és fog
lalták el a tagok a Casinó valóban tágas, kényelmes és díszes helyi
ségeit. A választmányi jegyzőkönyvek, az érvényesített számlák, s- 
a kiutalt összegek nagysága tanulságul szolgál amellett, hogy a ve
zetőség minden áldozatot meghozott azért, hogy a felszólításban fog
laltaknak megfelelőleg, a Nemzeti Casinó díszes és csinos gyiilhclye 
legyen jóizlésű. művelt és nemes érzésű hazafiaknak. Azt tán mon
danom sem kell, hogy az átalakítások, a berendezkedés, bútorok stb. 
beszerzése jóval többe került, mint amennyi előirányoztatott. Ámde 
a tagok áldozatkészsége nem ismert akadályt, s most, amikor már 
egy sem él azok közül, akik ott állottak a Casinó bölcsőjénél, csak a 
hála és az elismerés legmelegebb hangján emlékezhetünk meg azok
ról. kik a város közepén a szép telket megszerezték, azt hosszú év
tizedeken át megtartották és akik nekünk, a mai kor gyermekeinek 
lehetővé tették, hogy szabad időnket díszes és előkelő helyen tölt- 
liessük el.

A megnyitás és a bál lezajlott s a választmány az új helyiségben 
fokozott kedvvel fogott a munkához.
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Mindenekelőtt megállapították, hogy minő lapokat járassanak. 
Ha a vezetőség a műveltség terjesztése, a nemzeti érzés ápolása és a 
társas élet kellemessé tétele okából mást sem tett volna, minthogy a 
felsorolandó lapokat megrendelte, máris megérdemelte, hogy neve 
és emléke az utókor által mindenkor tisztelettel említtessék.

Megrendelték a Jelenkort és Társalkodót, Hírnököt és Száza
dunkat, Atheneumot és Figyelmezőt, Honművészt és Regélyőt. Tu
dománytárt, Hazai és külföldi tudósításokat, Tudóstársaság évköny
vét, Tudományos gyűjteményt, Wiener Zeitungot, Augsburger Allge
meine Zeitungot, Ilumorist-ot, Spiegel-t és az Ofner Zeitungot. Alig 
hogy megjöttek a lapok, máris panasz merült fel, hogy a tagok kö
zül némelyek, jóllehet a szabályok ezt tiltják, egyes példányokat 
haza visznek. A választmány elrendelte, hogy a tilalom a hirdet
ménytáblán kifiiggesztessék és minden egyes lappéldány a Casinó 
bélyegzőjével elláttassék. A vezetőség azt hitte, hogy ezen intézke
déssel megszünteti a bajt, mert ez csak a nemrég alakult egysület 
gyermekbetegségének a tünete. Mi azonban ma már tudjuk, hogy a 
lapok elvitele és a tagdíjak pontos be nem fizetése az egyesületi élet 
krónikus betegsége, mely hazánkban nagyon is általános és meg
szűnte belátható időn belül nem várható.

Hogy az akkori viszonyokról és időkről tiszta képet kapjunk, 
megemlíthetem, hogy már jóval a Nemzeti Casinó megalakulása 
előtt létesült Pécsett egy úgynevezett Bürgerliches Casino. Kezem
ben van egy szerződés, mely szerint a most nevezett Casinó a Fiinf- 
kirchner Aktien-Gesellschafttól évi 600 forint bérért ennek a gróf 
Nitzky-féle házát és mellékhelyiségeit, valamint a hozzátartozó és 
a siklósi külvárosban fekvő kertjét 1837 január 1-től 1848 december 
31-ig terjedő 12 évre bérbe veszi. A bérlet tárgyát a Nádortól északra 
levő azon, akkor egy emeletes épület képezte, melyben jelenleg a 
kir. ítélőtábla van elhelyezve. Érdekes, hogy a részvénytársaság és a 
Polgári Casinó tagjai úgyszólván az utolsó emberig ugyanazok s 
egytől-egyig német az istenadta s ami a legjellemzőbb, még a közé
jük tévedt egy-két magyar nemes is németül írta alá a szerződést. 
Maga ezen körülmény is híven jellemzi az akkori viszonyokat és 
kiváló bizonyíték amellett, hogy mily hazafias munkát végeztek 
azok, akik Pécsett a Nemzeti Casinót életre keltették.

Úgy látszik, a Polgári és a Nemzeti Casinó között csakhamar 
féltékenység tört ki, amire abból következtetek, hogy az 1840 január 
20-án tartott választmányi ülésen indítvány tétetett, mely szerint 
aki a Polgári Casinóban bármily tisztséget visel, az a Nemzeti Ca- 
sinóban tisztviselő ne lehessen. A választmány érdemben nem dön
tött, hanem az indítványt a közgyűlés elé utalta.
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Bár a Casinó a polgárok és nemesek — akikhez társadalmilag 
azon időben már a honoratiorok is tartoztak — gyülhelye volt, s bár 
az alapszabályok tag és tag között különbséget nem ismertek, min
denkit egyenlő jogok és kötelességek illeetvén meg, ennek dacára a 
vezetőszerepet nem a város polgársága, hanem a fő- és köznemesség, 
egyszóval a vármegye vitte. Kitűnik ez különösen a megvett Fő
utcai házra vonatkozó intézkedésből. Erre nézve kimondták: „Ha 
netán ezen egyesület idő jártával úgy elszéledne, — hogy csak egy
néhány I agok maradnának, akikkel ezen Egyesületnek célja el nem 
érethetnék, akkoron ezen kifizetett Ház valamely nemesi közinté
zetre fordittassék, amiről a nemes vármegye, az akkori jogok lefo
lyásával. intézkedni fog.“

*4

Az Országos Ipar-Védegyesület 
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A légi Nemzeti Casinó helyiségeiben rendezett táncvigalomra szóló meghívó 
1846-ból. Az eredeti nemzeti színben van nyomva, s a múzeum birtokában van.

A vármegye említett túlsúlya még igen sok dologban megnyil
vánult. így hogy csak pár külsőséget említsek: A vármegye első al
ispánját a gyűlések alkalmával az elnök jobbján díszhely illette s 
ez a mindenkori alispánnak biztosíttatott. A szabad királyi város 
polgármesterére nem gondolt senki. A Casinó a rend fentartását nem

szaba.su
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a várostól, hanem a vármegyétől kért csatlósokra bízta, s ami a leg
jellemzőbb, ha egy mágnás vagy egy megyebeli előkelő úr kérte 
magát a tagok sorába felvétetni, úgy az illetőt örömmel, éljen kiál
tásokkal iktatták a tagok sorába, míg ha egy érdemes városi polgár 
kérte ugyanazt, — amennyiben ellenmondás nem történt, — felvet
ték, „mivel józan és jámbor életet folytat.“ Amikor a vármegyében 
állomásozó gróf Schwarczenberg dzsidás ezred ezredese gróf Scliaf- 
gotsch a maga és a tisztikar nevében kérte felvételét, megjegyezték, 
hogy bár korábbi határozat alapján az ezred tisztjei akadálytalanul 
látogathatják a Casinót, de különös örömére szolgál a választmány
nak, hogy egyénenkint kívánnak tagok lenni, miért is őket szívesen 
iktatja a tagok sorába.

Amikor az alapszabályokat 1840-ben kinyomatták és a tagoknak 
megkiildötték, 12 példányt díszesen beköttettek és ezeket az előkelő
ségeknek küldötték meg. Ilyen példányt kaptak Scitovszky püspök,, 
a többit grófoknak, a vármegye főispánjának, első alispánjának, 
valamint Siskovics Józsefnek küldötték, ki bár csak birtokos nemes 
volt és akkor tisztséget nem nyert, de országos tekintélynek örven
dett. Műremekszámba menő, néhai Madarász Viktor által festett 
arcképe ott függ a vármegyeház nagytermében.

Hogy azonban a vármegye vezetőszerepe nemcsak hogy nem 
ártott, de a. magyarság szempontjából egyenesen használt a nemzeti 
törekvéseknek, azt megmutatták a következmények.

1838—9-ben nem volt Pécsett állandó színielőadások tartására 
rendelt épület, szóval színház. Az itt játszani szokott német és néha 
idevetődött magyar színészek, Schnekkenberger Antalnak az „Ele
fántéhoz címzett a mai Jókai-téren fekvő vendéglőjének emeleti 
helyiségében tartottak előadást.

A Casinó közgyűlése 74. sz. határozatával kimondotta, hogy a. 
magyar színészetet teljes erejével támogatja és utasította a választ
mányt, hogy e célból megfelelő intézkedéseket tegyen. A választ
mány 1839 julius 20-án tartott ülésén vette a kérdést tárgyalás alá 
s Kajdacsy Antal vármegyei főjegyző elnöklete alatt Haas Mihály 
kanonok, a későbbi szatmári püspök, Radenits Ferenc akadémiai 
professzor és Gaál Ferdinánd tábla- és főbíróból álló bizottságot 
küldött ki, hogy a tagok között az előadásra bérlőket gyűjtsenek, a. 
befolyó pénzt az egyesület pénztárnokának adják át, ki azt külön 
számadás mellett kezelje, végül pedig, hogy a magyar színészetet 
belátásuk szerint igazgassák s jelentésüket egyik közgyűléstől a 
másikig megtegyék. Ezen előzmények után vette kézhez az Elnök, 
Farkas József a révkomáromi színtársulat igazgatójának 1839 
augusztus hó 5-én írt levelét, melyben készségét fejezi ki, hogy ki
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váló erőkből álló társulatával már október hó elején kész eljönni 
Pécsre és itt 6 hónapon át játszani, ha a Casinó részéről megfelelő 
pártfogásban lesz része. Levelére sürgős választ kér, mert különben 
Kassára szándékozik menni társulatával. Minthogy pedig augusztus 
hó 25-án, tehát az új helyiségbe történt beköltözés után 10 napra, 
az elnök a választmánynak bemutatta az aláíró lajstromot, melyen 
már 80-an szemléltetének, ami által a színészet jövőjét biztosítva 
látták, Mihálovits elnök elhatározta, hogy felmegy Pestre és ott 
Farkas József igazgatóval megbeszéli a továbbiakat és annak utált 
utazásáról beszámol.

Szeptember hó 22-én már jelenté az elnök, hogy eljárt Pesten, 
Farkassal megegyezett és nevezett október elején itt lesz társulatá
val. De beszélt azonkívül az 1857 augusztus hó 22-én megnyílt Nem
zeti Színház művészeivel is, így Fántsyval, Komlóssyval, Szerdahe
lyivel és Szentpéteryvel, akik kijelentették, hogy a színészet állan
dóvá tétele és megkedveltetése okából hajlandók Pécsre vendégsze
replésre lejönni, ha az ő igazgatóságuktól erre engedélyt kapnak s 
ha fáradozásaikért némi kárpótlásban részesülnek. A választmány 
az elnök által Farkassal kötött szerződést tudomásul vette, felírt a 
Nemzeti Színház igazgatóságához, hogy nevezett színészeket a pécsi 
•sziniévad alatt vendégszereplésre bocsássa le.

Amit kevesen tudnak, de a jegyzőkönyvekből kétségtelen, hogy 
lejövén Pécsre idősebb Lendvay Márton, a Nemzeti Színház rendes 
tagja, kinek javaslatára a Pécsi Nemzeti Casinó a Farkas-féle tár
sulat igazgatását átvette, a színészeket saját pénztára számlájára 
szerződtette, azokat ő fizette, a bérleteket ő adta ki, a díjakat ő 
szedte be. Feljegyzésre méltó, hogy az elsőrendű erők havi fizetése 
100 váltó forint volt s hogy a pesti Nemzeti Színház tagjai ha lejöt
tek, útiköltségük megtérítésén kívül egy jutalomjáték bérletsziineti 
hasznát nyerték. Mihálovits elnök, ki súlyt helyezett arra, hogy éne
kes darabok is adassanak, kötelezte magát, hogy amennyiben Liptsey 
Klára ideszerződik, a 100 váltó forinton kívül hónaponkint még kap 
tőle 50 váltó forintot és fűtést. A választmány Elnökének ezen nagy
lelkű ajánlatát köszönettel fogadta és örök emlékül a jegyzőkönyvbe 
iktatni határozta. Lendvay vállalta a művészi vezetést és rendezést 
és ezért 200 váltó forint havidíjat kapott és jelentkezésekor a Casinó 
őt tagjai sorába felvette.

Messzire vezetne a választmány által az Igazgatóságnak adott 
utasítás és részletes felhatalmazás ismertetése, de nem mulaszthatom 
el annak felemlítését, hogy az igazgatóság kötelességévé tétetett a 
„nyelvnek tisztaságára felügyelni és a színészek és színésznők kö
zötti perlekedésben, -a pesti Nemzeti Színház szabályai szerint bí
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ráskodni, bonnet a felebbvitel csak az Egyesület gyűlésére történ
hetvén.“ Ha még felemlítem, hogy a színház és az öltözők fűtésére 
a Casinó 4 öl tűzifát is adott, azt hiszem, teljes képét nyújtottam 
annak, hogy mit tett a Casinó a magyar színészetnek Pécseit, az 
akkor még német városban való megerősödéséért.

A teljesség okából előadom, hogy felmerült az eszme, hogy a 
Casinó saját telkén állandó kőszinházat épít. Minthogy ennek a 
Trixlernek adott reverzális akadályát képezte, meg akarták venni 
Furtényi Ignác városkapitánynak a Főtéren levő azon házát, mely
nek helyén most Taizs József nyomdatulajdonos emeletes háza áll. 
De az eladó az utolsó percben új feltételeket szabott s a fizetést ille
tőleg egyes tagok jótállását kívánta. Minthogy ezt a Casinó nem 
szerezte meg, a vételből és az építésből nem lett semmi. A szomszéd 
Trixler István is akart a Hattyú udvarán színházat építeni, de a 
város hatósága tűzrendészed okokból elutasította s végül a fent 
már említett Actiengesellschaft a Nitzky-féle ház telkén annak 
Mária-utcai vonalában épített fel kőszinházat. amelyet későbbi tu
lajdonosáról Uerzen-féle színháznak neveztek el. Ebben játszott 
hosszú éveken át a főszezonban a német, majd utóbb a magyar 
színtársulat, mely 55 év előtt a németet teljesen kiszorította, mígnem 
-a város áldozatkészségéből 1895 október 5-től a mai díszes Magyar 
Nemzeti Színházban tartja előadásait.
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A régi Nemzeti Casinóban rendezett zeneestély belépő jegye. 
A múzeum tulajdona.

1847-ben új Alapszabályokat készítettek, s a Casino igazgatását 
szélesebb alapokra fektették. Gróf Somsich Pongrác és Siskovich 
József személyében pártfogókat választottak. Igazgatók lettek: 
Batthyány Gusztáv gróf és testvéle Batthyány Kázmér gróf, aki 
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1849-ben emigrált s a haza végtelen veszteségére Parisban számki
vetésben halt meg. Igazgatók voltak még báró Bésán József, Zzindery 
László, ifjabb Mailáth György, Mihálovits Imre, Nagy Ferenc,. 
Tallián György és gróf Zichy János. Nagy Ferenc nyugalmazott 
huszárőrnagy volt. A napóleoni hadjáratok alatt szolgált, s kedvelt 
alakja volt a Casino társaság életének. A szó szoros értelmében igaz
gatott. Fekete selyem sapkával a fején, folyton a tagok között izgett- 
mozgott és osztogatta parancsait. Jaj volt a szolgáknak, de még a 
tagoknak is, ha egy lámpával több égett, mint a mennyit ő elégséges
nek tartott. Ha úgy találta, hogy elég volt már a mulatságból, elojtotta 
a lámpákat s kitessékelte a tagokat, s intézkedése ellen nem volt 
helye apellátának. Aranyhímzésű tarsolyát, mint szép és fényes- 
katona-életének emlékét a Casinonak hagyta, s az ma is ott függ 
arany keretben az igazgatói szobában.

Az új szervezéskor elnök lett: Kund Dániel. Alelnök Sey Lajos.. 
25 választmányi tagot választottak, s a változott viszonyokra mutat, 
hogy ezek között már szép számmal voltak a polgári osztályhoz tar
tozók is. így: Amptmann György, Berger Károly, Jäger János, Lakits- 
Ferenc, Pajnády József, Piácsek József, Plichta Ferenc, Plitzner 
Lőrinc, Szakváry Leopold és Taitl János választmányi tagok lettek.. 
Felügyelő lett Schauroth György, akiről fentebb már megemlékeztem. 
Pénztárnok Katits István, amint neve is mutatja, igazi pécsi „tűke“..

A tagok száma 372-re emelkedett s közöttük foglal helyett Weiss- 
mayer Márk, a Pécsett letelepedési jogot nyert két zsidó
család egyikének sarja, akinek azon időben a tagok sorába 
történt felvétele a választmány toleráns gondolkozásának elvitat- 
hatlan jele.

Most pedig, mielőtt külön is hosszúra nyúlt felolvasásomat befe
jezném, tisztelt hallgatóim figyelmét felhívom arra, hogy a Nemzeti 
Casino, mely eredetileg nem volt más, mint urak társaságának gyüle
kező helye, ahol az élet örömeit díszes és csinos társaságban élvezni 
törekedtek, később Széchenyi István mindent átfogó szelleme, ennek 
az egyesületnek szellemét is megváltoztatta, s kártya és egyéb mu
latság mellett, mind több és több időt szakítottak maguknak a tagok, 
a politikai, társadalmi és gazdasági kérdések megvitatására, s lassan
ként azzá lett, mivé Széchenyi is akarta tenni; t. i. minden fontosabb- 
társadalmi mozgalom gyúpontjává, kellemes és hasznos dolgok mű
helyévé, magasabb célok eszközévé. A Casino tagjai sorából kerültek 
ki azok a férfiak, akik Pécs sz. kir. város gazdasági fellendülésének 
alapjait megvetették. Czvetkovics Ferenc, Pfeffer Antal, Jaeger Nep.. 
János és Littke Lőrinc a pécsi szénmedence feltárását illetőleg tettek 
kezdeményező lépéseket. A Lőrincbánya elnevezés még ma is őrzi: 
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az érdemes alapító Littke Lőrinc nevét, s unokái önérzettel viselhetik 
a lőrincbányai nemesi előnevet. A szén feltárása irányította Pécsre 
a Dunagőzhajózási Társaság figyelmét s ezek kezdették itt, különsen 
a város és a Székesegyház tulajdonát képező területen, a szenet 
megfelelő tőkével és szakértelemmel kiaknázni és ezzel az itteni szén
termelésnek országos jelentőséget adni. A Mohács—pécsi vasút csak • 
azért létesült, hogy a bánya termékeinek útat nyisson a Dunára. Ezt 
követte a Pécs—barcsi vasút kiépítése, mely lehetővé tette egyrészt 
az osztrák örökös tartományok gyors és olcsó megközelítését, másrészt 
közvetlen összeköttetésbe hozta a várost a tengerrel. A széntermelés 
nyomán gyáralapítás gyáralapításra következett s ma 46 gyártelep 
hirdeti, a város fiainak előrelátását, élelmességét és versenyképessé
gét. A Zsolnay-féle világhírű majolika- és fayence-gyár, a Littke-féle 
pezsgőgyár, a változott viszonyok miatt időközben megszűnt Csetnek 
pécsi vasgyár, a Ruprecht-féle harangöntő, a Höfler és Erreth-féle 
bőrgyár, az Angster-féle orgonagyár, a Scholz-féle sörgyár és még 
igen sok ipartelep egytől-cgyig ezen kor gazdasági fellendülésének 
bizonyítéka. 1845-ben alakult meg a Pécsi Takarékpénztár. 
Mailáth György, a későbbi országbíró, Czindery László és Blauhorn 
Mihály az alapítás főtényezői, mindhárman kiváló tagjai a. Nemzeti 
Casi nonak.

Az ő alapításukkal bevonult a tőke és vele a hitel a pécsi gaz
dasági életire és lett az iparnak és kereskedelemnek hatalmas emel
tyűje. S a polgárság, amely Pécs város életében az ipari és gazdasági 
téren, már kezdettől fogva a vezetést magához ragadta, lépésről- 
lépésre tért hódított a kultúra, de különösen a magyarosodás terén is. 
S bár e tekintetben, a szabadságharc leveretése után, érthető okokból, 
nagy visszaesés mutatkozott, a múlt század hatvanas éveiben, igen 
jelentős, az országos átlagot messze túlhaladó eredményről számol
hatunk be. 1861-ben megalakult a .,Pécsi Dalárda“, melynek német 
nevű, de magyar szellemű tagjai, a magyar dal révén, hatalmas 
emeltyűjévé váltak a magyarosodásnak. De az ezen téren elért ered
mények oroszlánrésze, az iskoláknak tudható be. És bekövetkezett, 
amiről a Nemzeti Casino alapításakor álmodni is alig mertek, — hogy 
a bosnyák eredetű Bubregh Mihály, de leginkább a német származású 
Aidinger János polgármester, nagy munkakedvével és törhetetlen 
erélyével, az összes községi iskoláknak, sőt a mindenek fölött magyar 
lletyey Sámuel püspöknek támogatásával megváltoztatott Canonica 
visita új rendelkezése révén, az egyházi szónoklatoknak nyelőét is 
magyarrá tette, s ez által elérte azt. hogy odaadó és hű tanítógárdája, 
s intim barátja Károly Ignác budai külvárosi apátplébános, úgy 
átgyurták a város lakosságát, hogy az ma már magyarság dolgában
MHZI CMI ÉRTESÍTŐ. — I. füzet. 2 
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vetekedik Debrecennel, Kecskeméttel, szóval a fajmagyar lakosság
gal bíró bármelyik várossal.

Boldog vagyok, hogy ezen teremben, hol oly sokszor állottam 
Aidinger Jánossal szembe, tán mondanom sem kell, hogy mindenkor 
a legtisztább elvi alapon és egymás kölcsönös megbecsülése mellett, 
most ily’ díszes hallgatóság előtt, idézhetem fel emlékét, s hajthatom 
meg előtte az elismerés és hála lobogóját. Csak emléke s nem arcképe 
előtt, melynek nézetem szerinti méltó helye ép ezen közgyűlési terem 
lenne. De a mi késik nem midik s hiszem, hogy’ a mulasztás pótolva 
lesz, s a nagy magyarosító polgár arcképe csakhamar díszíteni fogja 
e falakat.

De nem folytatom. Lássuk, hogy az elvetett mag termő talajba 
hullott s a városi polgár, akivel a múlt század harmincas éveiben, 
alig akart még a föld nélküli nemes ember is kezet fogni, büszkén 
hivatkozhatik arra, hogy ezen várost magyarrá, széppé és naggyá az ő 
akarata, szorgalma és munkája tette, de büszke lehet az elért ered
ményekre az immár 700 tagot számláló és 86 éves múltra visszatekintő 
,.Pécsi Nemzeti Casino“ is. mert hisz a társadalmi és gazdasági újjá
születés eredményes munkája, az ő kebeléből indult ki, s az ő alapítói 
voltak azok, kik Széchenyi szavát megértve, a nemes célt kitűzték s 
valóra váltották a költő szavát : hogy „az erő nem egyéb, mint akarat, 
amely' előbb vagy’ utóbb borostyánt arat“.

EMLÉKEZÉS Dr. KÉSMÁRKY ISTVÁNRÓL*.

* Elmondta a Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület 1927. évi március 
hó 27.-én tartott rendes közgyűlésén.

Irta: Dr. Vasváry Ferenc,
egyetemi ny. r. tanár, a Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület 

választmányi tagja.

Az 1906-ban alakult Pécs-Baranyamegyei Múzeum-Egyesület a 
múlt (1926.) évben érte meg fennállásának 20. esztendejét. Azok 
között, akik 21 év előtt körülállták egyesületünk bölcsőjét és ahhoz 
sírig tartó hűséggel viseltettek, — az elmúlt év nagy' halottja, 
Késmárky István, hit-, jog- és államtudományi doktor, egyetemi 
ny'. r. tanár, c. apát, egyesületünk választmányi tagja is — az elsők 
sorában foglalt helyet.

A Pécsett, 1926. évi július hó 5-én bekövetkezett elhalálozása 
alkalmával, a mi egysiiletiink is mélységesen átéreztd, hogy mi volt
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nekünk Késmárky István, hogy vele, — mint az ifjú pécsi egyetem 
egyik erőssége, a volt pécsi jogakadémia utolsó igazgatója, a kiváló 
egyházjogtudós és jogtörténész, a pécsi egyházmegye büszkesége, 
Pécs város hűséges vezető polgára, a múlt hagyományaiban gyöke
rező, komoly, nemeshangú pécsi napisajtó egyik megalapozója és

i

Dr. Késmárky István,
egyetemi ny. r. tanár, a volt pécsi püspöki 

jogakadémia utolsó igazgatója.

irányítója, az iskolán kívüli oktatás fáradhatatlan előadója, minden 
igaz kultúrális mozgalomnak és így a mi egyesületünk törekvései
nek is megértő és önzetlen támogatójával, — egy darab Pécs város 
kultúrtörténetéből szállt sírba!

2*
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Késmárky István aránylag korai elhunytéval egy sikerekben 
gazdag, írigylésreméltóan összhangzatos élet fejeződött be. Szinte 
kivételesen kitüntetett választottja volt a Gondviselésnek; de erre 
teljességgel méltónak is bizonyult.

Csodálatos találkozása az eseményeknek, hogy éppen ugyanazon 
év ugyanazon hónapjának — 1865. év augusztus hónak — 4-én 
Szekszárdim látott napvilágot, amelynek — két nappal előbb — 
2-áján kelt az a legfelsőbb elhatározás, amelynek alapján újból meg
nyílt az 1848-as események óta szünetelő pécsi jogakadémia, az a 
főiskola, amelynek kötelékében életének javát, — 1897. évi január 
hó 1-étől kezdődőleg 26 és V2 évet — töltött és amelyet mint utolsó 
igazgatója, 1925. évi június hó 50-án zárt be.

Mint katholikus vallású, magyar nemesi származású család 
sarja, lelke már a szülői házban megtelt azzal a hit- és nemzethű 
szellemmel, amely életfolyamatának biztos alapot és magasabb tar
talmat nyújtott. Mélységes vallásossága és izzó hazaszeretete szülői 
öröksége volt. Mások, a kevésbbé választottak, életük rögös útjain 
ezekbe az eszményekbe csak ünnepi óráikban merülhetnek el; nála» 
a választottnál, ezek élethivatását töltötték ki.

Mindhalálig megőrzött gyermeki hite a papi pályára vonzotta. 
De mintha ez nem elégítette volna ki teljesen lelkének szárnyaló 
vágyait. Alkalmat keresett, hogy mint főúri nevelő, a budapesti kir. 
in. Pázmány-tudománycgyetemen a jog- és államtudományi kép
zettséget megszerezze, amellyel megnyílt az út előtte, hogy nemcsak 
mint katholikus pap egyházának, hanem mint magyar jogász a ma
gyar nemzeti géniusznak a jog- és államélet terén alkotott legragyo
góbb remekeibe elmélyedjen.

Tiszta papi jelleme, tudományos képzettsége, hármas doktorá
tusa egyházmegyéjében nem maradt visszhang nélkül. Ki tudná 
ecsetelni azt a nemes örömöt, amely az ifjú pap-jogász lelkét át
járta, amidőn tudománya jutalmául, 1897. évi január hó 1-én, a pé
csi jogakadémián az egyházjog és jogtörténetein kettős tanszékét 
elfoglalhatta és nagynevű elődjeinek. Szeredy József dr., később pé
csi székeskáptalani prelátus-kanonoknak és Kossutány Ignác dr., 
jelenleg szegedi egyetemi tanárnak nyomdokaiba léphetett. Ezzel 
megkezdődött tanári pályája, amelyen, — minden, csábítással da
colva. — mindhalálig hűségesen kitartott és amelyen félév híján 50 
esztendőt töltött: 59 szemeszter, egy emberöltő!

A kathedrára kerülvén, mint egyházjogász most már élethiva- 
tásszerűleg és tudományosan foglalkozhatott egyik nagy eszményé
nek, a katholicizmusnak és az ebből kisarjadt hatalmas jogrendszer
nek tanulmányozásával, de másfelől mint jogtörténésznek alkalma 



21

kínálkozott arra, hogy másik nagy eszményének, a magyar nemzeti 
szellemnek a múltból átsugárzó állami és jogi emlékeivel táplálni 
lelkét.

Egyidejűleg, sőt időrendben még előbb is, megindult tudományos 
irodalmi munkássága. Már joghallgató korában, 1896-ban „Az esz
tergomi érseknek, mint Magyarország hercegprímásának jogai“ cím
mel adott ki Budapesten kisebb munkát. Mint fiatal tanár Pécsett 
tette közzé „Katholikus egyházi vagyonjog“ című nagyobb mono- 
graphiáját, amelynek alapján a budapesti kir. m. Pázmány Péter- 
tudományegyetem jog- és államtudományi karán az egyházjogból 
magántanári képesítést szerzett. A vonatkozó széleskörű irodalom
ban való otthonosság, az elméletek kritikai méltatása, finom analy-. 
sis. szigorúan tudományos módszer ezt a munkáját a magyar egy
házjogi monographikus irodalom értékes elemévé teszik.

Mint egyesületünk választmányi tagja, az 1907. évi november 
hó 22-én rendezett felolvasó ülésen „Pécs régi iparos életére vonat
kozó eredeti okiratok“ címen tartott felolvasást, amely „A Pécs- 
Baranyamegyei Múzeumegyesület Értesítőjé“-nek legelső füzetében 
21 oldalnyi terjedelemben jelent meg és amelyben 5 régi pécsi ipa
roscéhre (csizmadiák, tabakosok, kőművesek és kőfaragók, asztalo
sok. bábosok és mézeskalácsosok) vonatkozó és Pécs szab. kir. város 
múzeumában őrzött okiratok adatai alapján mozaikszerű, színes, 
eleven képben festi meg az eleinte a budai céhek kötelékébe tartozó, 
majd önálló céhekbe tömörült pécsi iparosmestereknek és iparuk
nak, a török hódoltság alól való felszabadulás idejétől 1848-ig le- 

-folyt vagy másfélszáz éves küzdelmeit.
Ezt a szép reményekre jogosító, felfelé ívelő, komoly tudomá

nyos működését megakasztotta egyházi főhatóságának az a kíván
sága, hogy a pécsi keresztény-nemzeti napisajtó megalapozását és 
irányítását, sőt közvetlen vezetését vegye kezébe. Fiúi készséggel 
engedelmeskedett. Előbb — a most már megszűnt — „Pécsi Közlöny“ 
és utóbb a most is virágzó „Dunántúl“ című pécsi napilapoknál vál
lalt főszerkesztői, illetőleg felelős szerkesztői tisztséget. Ö, aki hi
vatva lett volna, hogy maradandó becsű irodalmi alkotásokkal gaz
dagítsa a tudományt, a napi élet krónikása, újságíró lett. írói mű
ködésének oroszlánrésze erre a térre esik. Saját vallomása szerint 
vagy ezer cikk került ki — többnyire névtelenül — tolla alól. De 
ezeket is eszményeihez való törhetlen hűség, emelkedett szellem, le
bilincselő érdekesség, nemes irály jellemzi. Mindig talált alkalmat 
arra, hogy a kereszténység örök értékeire és az azokra támaszkodó 
magyar nemzeti szellem büszke hagyományaira rámutasson. Az a 
frigy, amelyet első nagy királyunk az ifjú európai magyar állam és 
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a nyugati egyház között kötött, Késmárky István lelkében mint ele
ven valóság, mint feloldhatatlan kapcsolat élt. Ennek kiépítése, el
mélyítése képezte életének öntudatosan kitűzött és tervszerűen meg
közelített célját. Ebben munkálkodott, kutatott, fáradott, — sőt idő 
előtt ki is fáradott.

Mert Késmárky István, mint általában a magyar tudós, a ma
gyar tanár, tudatában volt annak, hogy kicsiny nemzet tagja, de 
olyannak, amely mégis kulturális téren a nagyobb, hatalmasabb, gaz
dagabb nemzetektől elmaradni nem akar. Ily nemzet csak tudósai
nak, tanárainak, értelmiségi osztálya tagjainak a végsőkig megfe
szített munkaerejével tudja felvenni a siker kilátásával a versenyt. 
Késmárky István teljesen átérezte és híven teljesítette a komoly in- 

"telmct: noblesse oblige! Akinek adatott, adjon! Akinek anyagi javai 
vannak, nyújtson azokból: aki szellemi javakban bővelkedik, ne 
fukarkodjék velők! Elköltözött tagtársunk pazar kézzel szórta lel
kének kincseit. Nem volt elég, hogy kettős tanszékét becsülettel látta 
el. Mint pap, nemcsak akadémiai hitszónoki minőségében a főiskolai 
hallgatóság vallási vezetője volt, hanem lelkipásztorkodási buzgal
mában felkereste az intelligenciát szalonéletébcn és szórakozásai
ban. A napisajtó minotaurusa csaknem naponkint megkívánta áldo
zatát. Az iskolán kívüli oktatás terén nem ismert fáradságot. A köz
élet embere volt; mint Pécs szab. kir. város törvényhatósági bizott
ságának választott tagja, bölcs tanácsaival sok áldást fakasztott. Ez 
a túlzott szellemi munka, ez a sokoldalúság, mind-mind szívta és 
kimerítette szellemi erejét, mind-mind idő előtt sorvasztotta testi 
erejét. Kevés volt a nappala, meg kellett toldania az éjszakával. 
Szinte csodával határos az a kevés nyugalom, amelyet magának 
megengedett. Ezzel az életmóddal feláldozta hazája és egyháza ol
tárán a legértékesebbet, amit adhatott, saját nagybecsű életét.

Siettette élete lángjának kialvását, hogy írásai, de különösen 
élőszóbeli előadásai, nem voltak szellemének szenvtelen megnyilat
kozásai, hanem azokba az ő nemes életét lehelte, azokban egyéniségét 
visszatükröző elevenség lüktetett, azokkal tanított, lelkesített, intett, 
korholt. Személyiségének ellenállhatatlan vonzó ereje volt, amely 
másokban nagy hatásokat váltott ki. Ritka képessége volt arra, hogy 
olvasóiban és hallgatóiban, de különösen tanítványaiban, a szuny- 
nyacló nemes lelki erőket, a nagyrahivatottságot, a tettrekészséget, a 
becsvágyat, a dicsőségszomjat felkeltse. Személyiségének ezen szug- 
gesztív ereje folytán, Késmárky István bekerült a magyar histó
riába. A legújabb magyar történelem kutatója nem térhet hallgatás
sal napirendre azon kérdések felett: ki volt és mily hatást váltott ki 
az 1918. évi magyar események homlokterén álló Károlyi Mihály 
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grófnak nevelője és tanítómestere? Késmárky István főúri tanítvá
nyában — a jelek szerint — a históriai nevű főnemest hazájával 
szemben különösképen terhelő és nagy tettekre irányuló kötelesség
érzetét nemcsak felkeltette, hanem a paroxizmusig fokozta. Ilogy a 
vezetése alól kikerült tanítvány részéről utóbb kirobbant lelki fo
lyamatok téves medrekbe sodródtak, ezért a jószándékú nevelő és 
tanítómester már nem vonható felelősségre.

A válás mindig fájdalmas. A Pécs-Baranyai Múzeum-Egyesület 
is mélységesen átérzi nagynevű tagja elvesztése feletti fájdalmát, 
amelyet csak az örökkévalóság gondolata enyhíthet.

Késmárky István emlékénél első sorban nem arra az örökké
valóságra gondolok, amely az eleven vallásos hittől áthatott lélek 
titokzatos mélységeiben él és amely — mint az egyház hű gyerme
két — őt is állandóan ihlette és amelynek síroszlopára került kö
vetkező végrendeleti szavai is kifejezést adnak:

„Istenem, itt vagyok, 
íme hozzád jöttem, 
Mert hívtál engem.“

Nem is az az örökkévalóság lebeg előttem, amely az élettan 
törvényei szerinti utódokban folytatná nemzedékről-nemzedékre az 
ő vonzó egyéniségét, de amelyet már kora ifjúságában, pályaválasz
tásánál magára nézve kizárt.

Késmárky Istvánnak az az örökkévalóság jutott osztályrészül, 
amelyet egy dicsőségesen befutott életpálya folyamán, saját nemes 
lényének alkotásaiba, írásaiba és előadásaiba önfeláldozó módon 
való beillesztésével, önmagának teremtett. Késmárky István tovább 
él munkáiban, amelyekkel a tudományt előbbre vitte és tovább él 
abban a szellemben, amely előadásait és írásait hevítette. Schiller 
szavai méltán alkothatnák sírfeliratát: „Aki saját korában a jobbak
nak tett eleget, az minden kornak élt.“

KISEBB KÖZLEMÉNYEK. '
Berényi Zsigmond gróf pécsi püspök rokonsága. Berényi Zsig- 

mond gróf (szül. 1694. szept. 24.) a papi pályára lépvén, hittudomá
nyi tanulmányait Bécsben és Rómában végezte s még ezeknek tar
tama alatt 1714. márc. 24.) poroszlói javadalmas apát lett. Pappá 
1718. márc. 12. szentelték; 1719. nov. 20. már esztergomi kanonok, 
1728. aug. 15. segédpüspökké szentelték; 1756. a pécsi püspökség 
adminisztrátora és 759. dec. 4. pécsi püspök, egyúttal Tolna- és Ba
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ranya megyék főispánja. Előkelő rokonságával állandó jó viszonyt 
tartott fenn; esketést, keresztelést, és egyéb funkciókat rokonainak 
és sokszor még ezek alkalmazottainak családjában is lehetőleg ő 
végezte. Rokonságát, saját jegyzetei alapján — bár genealógiai sza
batosság és teljesség nélkül, — a következő áttekintésben szemlél
hetjük.

Atyja, György gróf 1755. júl. 51. hunyt el. Édesanyja: divékúj- 
falusi Ujfalussy Klára grófnő, 1721. febr. 7. halálozott el. — Fivérei: 
András gróf, elhunyt 1755. jún. 4. Másik fivére, Ferenc gróf, 1740. 
júl. 10. a franciák elleni háborúban el (caesus a Gallis ad Landa- 
vium). Harmadik fivére, József gróf, 1759. aug. 21. hunyt el. Ne
gyedik fivére, György gróf, 1759. inárc. 26. halt meg. Ötödik: Tamás 
gróf, cs. k. tanácsos és kamarás, hétszernélynök, zempléni főispán, el
hunyt 1747. jún. 5. A püspök öt fiíestvére közt ez volt az utolsó. 
Ezen Tamás grófnak neje volt Barkóczy Teréz grófnő. Elhunyt 1758. 
szept. 20. — Nővére volt: Berényi Erzsébet grófnő, kinek férje Esz
terházy Ádám gr. 1755. ntárc. 15. hunyt el. Ezen nővérének fia Esz
terházy Mihály gr. huszárkapitány, a poroszok ölték meg háború
ban cseh területen, 1754. okt. 9. — Nővérének leánya, galántai gr. 
Eszterházy Zsigmondné, 1747. febr. 1. halálozott el. Nővérének apósa 
Eszterházy János gr. koronaőr, 1744. okt. 5. hunyt el. — Atyai nagy
atyja: Id. Berényi György, kinek özvegye, Eszterházy Zsófia grófnő 
1695. évben hunyt el. Atyai nagybátyja: Berényi Ádám gr. 1725. 
máj. 9. halálozott el. Ennek első neje Koháry Zsófia grófnő (elhunyt 
1708. febr. 15.) második neje n. bossányi és n. ugróczi Bossányi Ju
dith, elhalálozott 1728. febr. 10. — Berényi Imre gr. 1745. máj. 26. 
halt meg. — Berényi Péter gr. meghalt 1750. okt. 27; ennek neje 
Klára grófnő (1729. inárc. 51. hunyt el.) — Berényi Ferenc gróf: 1711. 
okt. 25. halálozott el; ennek neje Sennyey Erzsébet 1682. nov. 2. halt 
meg. — Berényi Pál gróf 1712. okt. 22. hunyt el.

Ujfalussy András, anyai nagyatyja, elhunyt 1677. inárc. 25; 
anyai nagyanyja, Ujfalussy Andrásné szül. Károlyi Éva grófnő, el
halt 1709. szept. 1. Említett Károlyi Éva grófnő fivére: Károlyi Sán
dor gr. 1745. szept. 8. hányt el. Ennek neje: Barkóczy Krisztina 
grófnő 1724. szept. 2. halálozott el. Másik fivére pedig: Károlyi 
László gr. 1689. febr. 28. halt meg; ennek neje, Sennyey Erzsébet 
1672. jan. 2. halálozott el. — Nagybátyjai és nagynénjei anyai ágon: 
Ujfalussy Erzsébet. — Cziráky László gr. özvegye 1719. inárc. 10. 
halt meg. Ezen nagynénjének férje. Cziráky László gróf, elhunyt 
1704. évben. Másik anyai nagynénjének. Ujfalussy Zsuzsanna gróf
nőnek férje. Szunyogh Gáspár gróf, elhunyt 1727. ápr. 27. Harmadik 
nagynénje: Ujfalussy Judith Magdolna, a nagyszombati clarissa 



25

apácák főnöknője volt (három ízben). Elhunyt 1758. ápr. 22. Atyai 
nagynénje: Berényi Mária Anna, elhunyt 1718. febr. 4. Berényi Te
rézia; (ennek férje, Erdődy József gr., meghalt 1725. jan. 29.) Beré
nyi Julianna; ennek férje, Breuner Antal bir. gróf, elhunyt 1750. 
febr. 8.

Unokafivérei és unokanővérei: Berényi Mária Anna grófnő, 
•csikszentkirályi Andrássy György báró neje; 1746. szept. 22. lialá- 
lozott el. — Cziráky József gr. ezredes, a franciák elleni ütközetben 
esett el 1742. júl. 29. Prosznik mezején. — Cziráky Margit grófnő, 
kinek férje gyímesi Forgách János gróf; 1755. ápr. 18. hunyt el. — 
Gyímesi Forgách László gróf, szécsenvi és gácsi földesúr; 1747. 
szept. 22. halt meg, — Szunyogh László gróf: 1727. okt. 1. halt el. En
nek özvegye, született Simonics-Horváth Éva grófnő. Elhunyt 1747. 
máj. 18. Ennek férje Traun Ferenc gr. Elhunyt 1744. dec. 11.

Ezen rokonain kívül voltak egyéb jótevői, kik iránt hálával vi
seltetett s akikért halálozásuk évfordulóján misézni szokott. Neve
zetesen: III. Károly király, kinek kinevezése alapján pécsi püspök 
lett. Meghalt 1740. okt. 20. — Keresztély Ágost, esztergomi bíboros
érsek, ki őt püspökké szentelte s aki mellett teljes 15 éven át műkö
dött. (1745. dec. 6. halálozott el.) — Erdődy Gábor Antal gr. egri püs
pök. Elhunyt 1744. szept. 26. Az ő pártfogására nyerte el az eszter
gomi kanonoki javadalmat.

A pécsi nagy harang felirata. A székesegyház nagyharangja az 
1805. év tavaszán érkezett meg a budai harangöntő gyárból Pécsre. 
A harang külső peremén ércből öntött évszámrejtő latin felirat volt, 
melyben Ferenc császár és Napoleon új császári címére esett hivat
kozás. A szöveg a következő: cpio Franciscus, Romae alioquin, 
Austriae quoque, — Napoleon vero universae Galliae — insigni pii 
utriusque populi plausu — Caesares vocati fuerint. (Mikor Ferenc 
— egyébként római császár — az osztrák császári, — Napoleon pedig 
•egész Franciaország császári címet, mindkét hálás nép kiváló öröm
ujjongása mellett elnyerték.) A latin szövegben az ércfeliratban na
gyobb alakban öntött betűk számértéke: egy m = 1000, négy c = 
400: 16 L = 500; 18 v = 90, 14 i — 14; összesen 1809.) — Ezen felirat 
megrendelése és szövegezése minden valószínűség szerint Pethő Jó
zsef káptalani helynök műve volt.

Budán és Pesten senki sem nehezményezte a feliratot. Midőn 
azonban a harangot Pécsre meghozták, azonnal zúgolódás volt ész
lelhető a latinul tudó előkelő és egyszerűbb emberek között. Zokon 
vették, hogy egy ellenséges külföldi fejedelem nevét korszakjelzésre 
használják. Beniczky kanonok Pethő fülehallatára kifogásolta a fel
iratot; Koller nagyprépost, Paffán őrkanonok szintén; csupán Esz- 
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terházy gr. kanonok nem tett ellenvetést. Koller nagyprépost e pa
naszokat tudomásul véve, nehogy a város lakossága királyhűség 
szempontjából gyanúba jöjjön, káptalani határozat alapján a felirat 
eltávolítását elhatározta. A szöveg értelmi szerzőjéül, mint azt később 
többször hangoztatta, neki biztos és határozott értesülése nem volt; 
tehát jóhiszeműleg járt el.

Midőn a harang felvonásának ünnepélyére 1805. jón. 5. minden 
rendű és rangú nép már egybegyűlt, akkor megjelentek a helyszínen 
a fémmunkások és a feliratot, melynek betűi a harang ércanyagából 
kiemelkedtek, lereszelték és csak másnap d. u. 4 órakor lehetett a 
harangot a helyére (a belső várba vezető déli kapu fölötti toronyba} 
felvonatni. Ezen tornyot az 1819. évben lebontották. A harang leszál
lításakor a csigák meglazultak, a harang lezuhant és nyolc embert 
agyonütött. A harangot ekkor Weinbert Péter pécsi harangöntő fel
olvasztotta. s a mai nagyharangot öntötte belőle, melyet a székes
egyház délnyugati tornyában helyeztek el. Szentkirályi.

Megbízó levél Baranyavármegye tisztújítására 1848-ban. Egy 
kis papírlap egv-pár sor írással és ez a kicsiség emlékeztet és ismer
tet. Emlékeztet a régi időkre, a 80 év előtti állapotokra és ismerteti 
az akkori törvényes viszonyokat. A közigazgatás menetének egy 
ágát mutatja be. Abból az időből való, mit a magyar röviden csak 
úgy hív, hogy „48-as“. Igen, 1848-ból keltek ezen sorok, melyek 
arra az elhalványult papírra vetve vannak. Vonatkoznak pedig a 
szabadságharc előtti utolsó tisztújításra, mely Baranyavármegyében. 
lefolyt.

Megtudjuk — minden nagyobb levéltári kutatás nélkül, — 
hogy Baranyavármegyében az utolsó tisztújítás — a szabadságharc 
előtt — 1848. január 18-án volt. Bemutatja e kis papírlap az akkori 
törvények egy szakaszát, mely arra vonatkozik, hogy a vármegye 
közgyűlésén a szavazati jog átruházható volt, még pedig minden 
kikötés nélkül.

Szikora Ignác, az „aranyos Náci bácsi“ szép melléknévvel meg
tisztelt nyugalmazott plébános, a pécsi egyházmegye több éven át 
volt Nesztora, ki a nyugalom éveiből sok időt töltött Pécsett és ked
velt, becsült tagja volt a társaságoknak, és ki a sellyei temetőben 
nyugossza örök álmát, — deli fiatal ember volt akkorában. Melegen 
érdeklődött a közügyek iránt is. 26 évet taposott csak és Sztraznilc 
Ignác szebényi plébános mellett volt káplán. Az öreg plébános nem 
törődött már a közügyekkel. Szebényből pedig Pécsre jönni — nem 
volt kellemes mulatság úgy télnek idején, hisz sem vasútja, sem 
országútja nem volt abban az időben. A jövő zenéje volt a vasút.
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Vagy 55—60 évre megkapták. A 62 éves, beteges Straznik átadta 
tehát szavazati jogát a fiatal káplánnak, hogy jöjjön be Pécsre q 
tisztviselőválasztásra és szavazzon arra, akire akar, kire a vármegye 
ügyeinek elintézését lelki ismerettel reá meri bízni. De a rosszul látó 
plébánosnak még a megbízó sorok megírása is sok volt. Megírta tehát 
maga a fiatal káplán szépen, tisztán. A főtisztelendő plébános úr 
pedig aláírta nevét és állását. Nagyobb hitelesség okáért odatette 
a vörös spanyolviaszkos, egyházi motívumokkal ellátott pecsétjét is, 
melynek felső részén a plébános nevének két kezdőbetűje: S. I. helyt 
foglal. A pecsét is épen maradt meg. Két tanú sem hiányzik. Úgy
látszik, hogy valami ügyes-bajos hivatalos dolog akadt Szebénvben 
a megbízó levél kiállítása napján — 1848. január 16-án, — mert 
tanúként egy szolgabíró és egy' esküdt szerepel. A szolgabíró: 
Perczel Gejza, a bonyhádi járás volt főszolgabírójának, Perczel 
Bélának, — ki Baranyavármegyét is szolgálta, mint aljegyző és 
szolgabíró, — az atyja. Az esküdt pedig: Kissfaludy Antal volt. Nem 
találom érdektelennek fölemlíteni, hogy volt idő, midőn Baranya
vármegyét egyszerre kilenc Kissfaludy szolgálta.

íme az emlék szóról-szóra:

Megbízó Lenéi.
Alulirt, a folyó hó 18-án tartandó T. T. Baranya Megyei Tisztujitásra az 

engem törvényessen illető szavazati jogot, jelen sorok előmutatójára véleménye 
szerénti használatúi átruházom és átengedem, mit nagyobb hitelesség okáért 
saját aláírásom, és pecsétem által bizonyítok.

Költ Szebényben Janu. hó 16-án 848.

Előttünk Straznik Ignácz
Perczel Gejza Szebényi Plébános.

Szolgabiró
Kissfaludy Antal Pecsét

Esküdt helye.

A fiatal káplán pedig ezen megbízó levél alapján leszavazott 
principálisa nevében és helyett. Nem félt ő a hidegtől, a rossz úttól, 
az ide-oda 74 kilométer távolságtól, a parasztkocsi döcögésétől és 
rázásától. Legalább alkotmányos jogot gyakorolhatott és sok ismerős
sel összejött. A régi ismeretség fölújítása és sok új barátság kötése az 
ilyen összejövetel eredménye.

S ez a megbízó levél, mely 80 év előtt jogot tartalmazott, most 
már csak egy darab emléke a múltnak: Baranyavármegye történeté
ből. Szikora Ignác káplán eltette magának emlékül e lapot, mint 
plébánosának iránta való bizalmi jelét és az aranymisés áldozár, 
ki később gyémántmiséjét, majd vasmiséjét is elmondhatta, 51 év 



28

után, 1899. október 15-án — Kálmán napján — nekem adta névnapi 
ajándékul. És én azóta — 29 éven át — hűen őrzöm gyűjteményem
ben, — mely sok apróságot tartalmaz Baranyavármegye és Pécs 
szab. kir. város múltjából, — mint a régi vármegyei közigazgatásnak 
egyik érdekes lapját. De lássuk az abban szereplőket is. Straznik 
Ignác Pécsett született 1786. július 28-án. Atyja, kit Orbán névre 
kereszteltek, cipész volt, összes iskoláit Pécsett járta, kivéve a filozó
fiát, melyet Szegeden tanulta, mert abban az időben filozófia nem 
volt Pécsett. Teológiára ismét visszajött. 1809. július 51-én — neve 
napján — szentelték pappá. Különböző helyeken való káplánoskodás 
után 1824. november 9-én, 58 éves korában, nyerte el a vaszari (most 
kisvaszari) plébániát, hol 12 évet töltött. 1856. elején szebényi plébá
nossá neveztetett ki. Itt 18 évig működött. Meghalt 69 éves korában 
1854. november 5-én Szebényben. Híveinek buzgó pásztora volt.

Szikora Ignác 1822. július 51-én, Ignác napján született, Nagy
berkiben, Somogy vármegyében. Atyja: József, ki a Schmidegg-család 
gazdaságában volt alkalmazva, Pécsre jőve, a püspöki könyvtár
ban pedellus volt.1 Szikora Ignác az összes iskoláit Pécsett végezte. 
Egy évig jogot is hallgatott. Fiatalsága miatt fölszentelése késett. 
1845. augusztus 5-án szentelték pappá. Augusztus 6-án mondotta az 
első szentmisét a Liceum-templomban Pécsett. Manuduktora Virágh 
Mihály teológiai tanár, — a későbbi paksi plébános, majd pécsi 
kanonok — volt. 12 évig káplánoskodott több helyen. Első állomása 
Mőzs volt. 1857-től 1872-ig — mintegy 15 éven át — a bári plébánián, 
1872-től 1896. évig pedig vagy 25 esztendőn keresztül a ráczmecskei 
plébánián volt a hívek odaadó lelki gondozója, mint kinevezett és 
megerősített plébános. Általános tiszteletnek és becsülésnek örvendett. 
A nép szerette, mert annak érdeke lebegett mindig szeme előtt. Ven
dégszeretete közismert volt. Nem is szerzett vagyont. Tisztán évi 
600 fit. nyugdíjára volt utalva, midőn 50 évig tartó hívséges szolgálat 
után, 1896. január 1-én nyugdíjba ment és Pécsre jött lakni. Nagyon 
gyakran találkoztam vele. Különösen boldogult Gruzling Ferenc, 
a jóságos és derék nyug, magyarszéki esperesplébános vendégszerető 
házában sok jó órát töltöttünk együtt, Mária-utca 41. szám alatt. 
Az Anna-utcában is, a Mária-utcában is közel laktunk egymáshoz. 
Jó szomszédok voltunk! Itt is mindenki tisztelettel vette körül Sziko- 

1 Megemlítésre méltónak tartom azt, hogy Szentkirályi István, címzetes 
kanonok, a teológia tudós tanára, a kitűnő író, a pécsi egyházmegye múltjának 
alapos ismerője adatai szerint a pécsi püspöki — most egyetemi — könyvtár 
helyiségeiben tartattak — az 1840-es években — a filozófiai és a teológiai elő
adások. A püspöki könyvtár, annak idején, a Líceum-épület kiegészítője volt.



29*

rát, ki aranymiséjét 1895-ben Gyűdön Hanny Gábor kanonok manu- 
duktorságával mondotta. Gyémántmiséjét Pécsett, a Liceum-templom- 
ban tartotta 1905. aug. 6-án, Krisztus Urunk színváltozása, a templom 
búcsúja napján. Úgy ezen, mint az ugyanott tartott vasmiséjén részt- 
vettem és az „aranyos Náczi bácsi“ áldásában részesültem. Pécs
ről való elköltözésekor a városi múzeumra is gondolt: 10 drb. régi 
ezüst tallérral, 2 drb. értékes arany pénzzel és 2 régi könyvvel gaz
dagította. Életének utolsó 6 évét rokoni körben — Antal Ferencné 
szül. Pontyos Amália unokahúga családjánál — töltötte, hol gondos 
ápolásban részesült a jó öreg úr. Magam is meggyőződtem erről, mi
dőn egy ízben meglátogattam a pécsi egyházmegye Nesztorát. Itt is 
halt meg, 91 éves korában, 1915. évi május hó 14-én. Streicher Péter 
nyug, hőgyészi prépost-plébános, régi barátja végezte a temetési szer
tartást. Sírjánál imádkoztam -— 1926-ban — annak, ki 68 évig mun
kálkodott az Úr szőlőjében híven és buzgón.

íme ezen értékes életrajzi adatok is fölszínre kerültek a meg
bízó levél bemutatása során. Láthatjuk tehát, hogy minden apróság, 
mely „szűkebb hazánkra“ vonatkozik, kétszeres értékkel bír, mert 
ha kicsiségnek látszik is, amit abból levezethetünk, az érdemes és 
értékes lehet. A Szaharát is a sok homokszem alkotja.

Dr. Rónnky Kálmán.

A Pécsi Képzőművészek és Műbarátok Társasága. A tár
saság 1926-ban alakult meg. A társaság megalakításának gondola
tával egy időben Török József rendőrfőtanácsos, a pécsi kapitányság 
vezetője és Péter József, Pécs városi főlevéltárosa, akkor hírlapíró 
foglalkoztak anélkül, hogy egymásról tudtak volna. A két gon
dolat találkozása teremtette meg az egyesületet, amelynek célja: a 
pécsi és a baranyai művészek egyesítése, művészi irányra való te
kintet nélkül, az iparművészet felkarolása, a Dunántúl művészei
nek Pécsett való tömörítése, Pécsnek a Dunántúl művészi központ
jává való emelése.

Megalakuláskor a társaság elnöke Török Lajos, titkára Péter 
József lett.

A társaság 1926-ban a Nemzeti Szalonnal együtt rendezte meg 
első kiállítását Pécsett a belvárosi kath. kör nagytermében. A 
kiállítás váratlan erkölcsi és anyagi sikerrel zárult. 1927. őszén ren
dezi meg a társaság első önálló őszi tárlatát Pécsett a régi Vigadó
ban. A tárlat sikerét jellemzi, hogy Pécs város a múzeuma számára 
tíz képet vásárolt. 1928. januárjában a Nemzeti Szalon megrendezi 
a vidéki művészek kiállítását Budapesten. A pécsi művészekről a 
fővárosi sajtó a legnagyobb elismeréssel emlékezik meg és a vidédiek 
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közül az első helyre helyezi őket. A társaság sikerét jellemzi, hogy 
a társaság négy tagja öt díjat hozott el Pécs városának dicsőségére. 
Legutóbb húsvétkor rendezett tavaszi tárlatot a társaság Pécsett a 
régi Vigadóban.

A társaság céljai elérésére pártoló tagokat szívesen lát kebelében. 
A pártoló tagság díja évi 8 pengő, amely negyedévenként előre is 
fizethető. Jelentkezni írásban is lehet a társaság elnökénél vagy tit
káránál. (P. J.)

TÖRÖK KUTMEDENCÉK BARANYÁBAN.

A törökök vallási életében és higiénikus tisztálkodásában a 
Korán előírásainál fogva nagy szerep jut a kutaknak és egyéb víz
szolgáltató alkalmatosságoknak. A mecset udvarában vagy előcsar
noka előtt áll a sadirvan nevű kút, gyakran néhány fa árnyékában. 
Ez azoknak a mosdásoknak szól, melyeket a Korán az imához való 
előkészületül rendel el. A víz vékony sugárban csapokból folyik ki. 
A medence előtt egy odafektetett kő száraz állóhelyet nyújt a mos- 
dozónak. Kiugró ereszek védik a napsugaraktól. Nagyobb mosókban 
az oldalkapuknál is vannak mosdók. (Cornelius Gurlitt, Die Bau
kunst Konstantinopels. II. 38. Berlin, 1912.) A testi tisztálkodáshoz 
is csak folyó vizet használ a török. A kádban való fürdés, vagy a 
vízmedencében való tisztálkodás, — kivéve a gyógyfürdőket, amilye
nek a budai fürdők voltak, — ellenkezik a török felfogással, vagyis 
jobban mondva: ellenkezett, mert a nagy háború óta ezen a téren 
is „modernizálódik“ a török és abbahagyja ősi szokásait, aminek 
nagy romboló hatása van a művészetére, többek között fürdőépüle
teinek sajátos berendezésére is. Eredetileg csak a vízzel való leöntést 
ismerte el helyes módszernek. A leöntés pedig vagy egy kútnak víz
sugarával, vagy egy kannából, vagy egy kézi edénykéből történt. A 
török fürdőzés tulajdonkép izzasztás, utána leöntés. Ezért a fürdő 
izzasztó helyiségében mindenütt volt egy vagy több mosdókét, a 
falak mentén. Az alapos izzadás és az erre következő masszázs után 
a fürdőző egy ilyen kút mellé ült egy alacsony pódiumra. A fürdő
szolga (delak) a hideg és meleg csapból vizet ereszt a kútmedencébe 
s az abból ónozott vagy ónozatlan rézedénybe merített vízzel fejétől 
talpáig öntözi a fürdővendéget. A kecskebőr keztyűvel (gebrek) való 
ledörzsölés, majd a beszappanozás után ismételten meglocsolja. A 
kút tehát minden török fürdőnek (hamam) lényeges felszereléséhez 
tartozik, s ezért, — bár a fürdő hasznossági intézmény lévén, általá-
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ban nem küzdőtere a művészetnek, a törököknél, — kialakításában 
gondos szeretetet és díszítő tendenciákat mutat. Szerkezete, felépí
tésének módja az összes ilyen falikúinknak azonos, valóságos típus, 
csak a díszítés más-más, bár a díszítmények motívumai nem számo
sak. A medence kőből van faragva. A nyolcszög öt oldalából képzett 
prizma, mely körülbelül 60 centiméter magas és szférikusán ki van 
vájva. Kifolyása nincs a beléje eresztett víznek, s ezért a medence 
fenekén lyukat nem találunk. Tartalmát egy merítő edénnyel távo
lít ják el, vagy pedig kézzel kimerik és a fürdőkamra kő- vagy tégla
padlójára loccsantják. Alakjánál és méreteinél arra vannak tekin
tettel, hogy a fürdőző állva, vagy ülve, vagy térdelve kényelmesen 
használhassa testének mosdásánál. A sarkain rendesen serlegszerű 
domború faragványok vannak. Ezeket hajlandók volnánk puszta 
díszítéseknek minősíteni, Klinghardt Károly (Türkische Bäder, 
Stuttgart, 1927. 21. o.) azonban azt gondolja, hogy ezek a rituális 
mosdásoknál bizonyos szertartási részletek kényelmes végzéséhez 
segédeszközök. Ezt a kérdést tapasztalatok híján eldöntetlenül kell 
hagynunk. Minél díszesebb az ilyen fali kútmedence, annál jobban 
mutatja a fürdő építtetőjének áldozatkészségét és a fürdő előkelő
ségét, mert ha művészetről van szó a török fürdőben, ami nem olyan 
gyakori eset, akkor a kupolák stalaktitos átmenetein kívül elsősor
ban a falikútokon találjuk meg azt.

Baranyában az ilyen török falikúinknak egy kis gyűjteménye 
található és pedig templomokban, ahol most többnyire szenteltvíz
tartóknak vannak felhasználva. A szigetváriakat is ideszámítom, 
mert Szigetvár valamikor Baranyamegyéhez tartozott. Hogy a fali- 
kútak eredetileg milyen török épületekben álltak, azt most már nem 
tudjuk megállapítani, hiszen az illető helyek legtöbbjében már egy
általán nincsenek török épületek. Viszont ahol még vannak, ott egy
kor más török épületek is voltak és pedig mecsetek, tiirbék és fürdők, 
amelyeknek akármelyikében helyei foglalhattak a kutak. Sőt előfor
dul olyan eset is, mikor a kút egy másik községbe vándorolt, ahol 
eredetileg nem is volt soha török épület. Még az sem bizonyos, hogy a 
török dsámiból keresztény templommá átalakított épületben ma lát
ható kút mindig ott volt-e, hiszen az a körülmény, hogy a kút- 
medencék most mindenütt szabadon állnak és nincsenek a falba 
építve, eléggé bizonyítja, hogy egyik sem áll már eredeti helyén. A 
pécsi városi múzeumban levő nemrég meg a pécs-belvárosi plébánia
templom, egykor Gázi Khasim pasa dsámija, előcsarnokában állt 
mint szentelt víztartó, persze eredetileg bizonyosan nem itt volt a 
helye, sőt kérdéses, hogy egyáltalán a dsámihoz tartozott-e, és nem 
•a szomszédságában létezett török fürdőhöz-e. Ezt és a szigetvári 
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plébániatemplom kútmedencéit Foerk Ernő publikálta a Budapesti 
Magyar Áll. Felsőépítőipariskola 19Í7. évi szünidei felvételei közt 
a 56. képtáblán. Ugyanott a l^acsi török fürdő kútmedencéje is lát
ható. Ezekkel tehát itt nem foglalkozom. A többi baranyai falikút 
még publikálatlan. Persze a következő néhány ismertető sor sem 
kielégítő publikálás, mert hiányoznak mellőle a képfelvételek. Felvé
teleim közlését egy más alkalomra kell halasztanoni.

A görcsön yi róni. kát. plébániatemplom bejáratától balra álló 
török kútmedence mészkőből van faragva. Magassága 50 cm., szé
lessége ugyanannyi, hossza homlokától hátsó faláig 58 cm. Meden
céjének mélysége 25 cm., pereme 6 cm. vastag. Homlokoldalán közel 
a felső pereméhez egy három koncentrikus vonalból alakított körben 
egy gombból kiinduló, hullámvonalban hajló küllők. A ferde olda
lakon egy-egy nodusos serleg, melynek lábazata helyett egy lefelé 
hegyesedé 4 karélyos levél van kifaragva.

A püspöknádasdi róni. kát. plébániatemplomban levő török kút
medence hasonlít a görcsönyihez, amennyiben ferde oldalain hasonló 
serlegdíszítmény van, de hiányzik elülső oldaláról a körös díszít
mény, magassága csak 42 cm., hossza a homlok-faltól a hátulsóig 55 
cm. Egy sarkain leszelt hasábkőre van felállítva. A templomban van 
egy kő szenteltvíztartó, mely ötszögletes, és saroklemetszései emlé
keztetnek ugyan a török faragási módra, de török eredetét nem 
lehet biztosan megállapítani.

A németii róni. kát. plébániatemplom kápolna-sekrestyéjében 
látható, szenteltvíztartóul használt török kútmedence Cáréból került 
ide. hol a templom mai szentélye egy török épület volt. A medence 
csak 28 cm. magas, és 49 cm. hosszú és széles. A két ferde oldalán 
felül a peremnél egy-egy szívalakú faragvány. ferde oldalak alul 
előre csúcsosodnak egy kis lejtő révén, mely a medencének a nyolc
szög öt oldalából képzett felső alaprajzát a lábnál a négyszögbe 
viszi át.

A szetdlőrinci róni. kát. plébániatemplom török kútmedencéje 
az előbbi háromnál leírt motívumokat egyesíti magán, amennyiben 
a homlokoldalán körbe illesztett, hatszögletes csillag van, két ferde 
oldalának felső részénél egy serleg öble és szára látható. A ferde ol
dalak lefelé pedig három csúcsos lejtővel mennek át a négyszögű 
medence-alaprajzhoz, a nyolcszög öt oldalából. Az egész 50 cm. ma
gas. 52 cm. hosszú és 55 cm. széles.

A szederkényi róni. kát. templomban levő csak 57 cm. magas, 
55 cm. hosszú és 55 cm. széles kútmedence két ferde oldalát a felső 
peremétől lefelé egy-egy serleg domborművű faragványa díszíti, fél
gömbös cuppával, lapított nodussal és alul begörbülő kúpalakú láb
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bal. A serleg alatt kisméretű, lépcsőzött lejtők közvetítik a medence 
alsó, négyzetes alaprajzához az átmenetet.

A sumonyi róni. kát. plébániatemplom török kútmedencéje két 
ferde oldalán egy serlegöblöt, gombot és lefelé csúcsosodó szárat mu
tat.

Szigetoúrott nemcsak u dsámiból átalakított katolikus plébánia
templomban van két török kútmedence, hanem a ferencrendiekek 
templomában is kettő. Egyiken, mely 61 cm. magas, a ferde oldala
kon a serlegdíszítmény van, a 80 cm. magas másikon a serleg le
törött, csak a négyszögű alaprajzba közvetítő lejtőcske van meg. Sár
gás mészkőből faragták mindkettőt.

A furbéki (Somogy-megye, Szigetvár mellett) kegytemplomban 
álló kútmedence 35 cm. magas, 51 cm. hosszú és széles. Ferde olda
lain egy-cgy serleg-díszítménv domborműve. Két félgömb között a 
lapított kerek gomb, mintha egy román kehely volna. A serleg alatt 
lemetszések közvetítik az átmenetet a négyszögű alaprajzba. A me
dence kivájt öble hullámosán mélyül.

A siklósi vár kápolnájában szenteltvíztartónak használt török 
kútmedence 62 cm. hosszú, 51 cm. széles és 42 cm. magas. Formája 
némileg eltér az eddig tárgyaltakétól, amennyiben a felső pereménél 
való alaprajza csak kevéssé tünteti fel a nyolcszög öt oldalából való 
kialakítását. Ferde oldalak tulajdonképen csak a kivájás szegélyén 
mutatkoznak, ellenben a vájat falának külsején már nincs ferde 
oldal, hanem két többszörösen lesarkított hasábocska (16 cm. magas 
mindössze) a káva elülső homlokzatának két sarkán hamar átviszi 
a nyolcszöget a négyszögbe. Tehát itt serlegdíszítmény nincs.

Dr. Szőnyi Ottó.

MOZAIKSZEMEK PÉCS ÉS BARANYA MÚLTJÁBÓL.

1699. augusztus 15.-én kapott Pécs városa először vásártartási 
engedélyt I. Lipót királytól. Ez az engedély három vásár tartására 
szólott: a gyertyaszentelői, pünkösdi, és Katalin napi vásárra. A ki
rályi kiváltság levél külön hangsúlyozza, hogy a pünkösdi vásárnak 
tartama egy egész hét. A vásár kezdetét azzal jelezték, hogy a város
ház sarkán levő szögre kifüggesztettek egy emberkart ábrázoló jel
vényt, a kézben karddal, mialatt a városházi torony harangjával 
egy negyed óráig beharangozták a vásárt. A vásárnak végét ismét 
egy negyed órai harangozás jelezte, miközben aztán az emberkar 
MÚZEUMI ÉRTESÍTŐ. — I. füzet. 3
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jelvényt bevonták. A vásári rendre a polgári katonakompániák ki
rendelt emberei ügyeltek 20 dénár napi díjért.

1809. október vége. A napóleoni háborúk alkalmával, mikor a 
franciák Stájerból kivonultak, betegjeiket vissza hagyták, s ez al
kalommal a magyarok a beteg francia katonák közül ezeret Pécsre 
hoztak. Tábori főkórház létesült Pécsett, melybe aztán igen sok ma
gyar katona is került. A pécsi tábori főkórház betegjeinek létszáma 
a fenti időben a következő volt: a volt pálos kolostorban (líceum, ma 
főreáliskola) 475, a Nap vendéglőben 80, a Fehér Hattyúban 60, a 
dominikánusok kolostorában (Király-u. 18. Johann ház) 171, — a 
városházán, mely akkor egy emeletes volt 158, — a volt királyi aka
démián, a ciszterciek rendháza mai keleti oldalán 451, a szeminá- 

• fiúmban 464, a püspöki rezidenciában 562, — összesen 2401 beteg. 
Ugyanakkor Pécsett, a még elég kis városban a katonaság nagy tö
mege zsúfolódott össze. Itt voltak a Ferenc Károly 52.-ik, a Lusignan 
16.-ik, a Strassoldo 27.-ik számú gyalogezredek irodái és a szét- 
mállott stájer határkordon legnagyobb része.

1807. nov. 15. A pécsi pékek céhe kéri a vármegyét az árak
bb meghatározására. A vármegyei közg} 
g 121 évvel ezelőtt az árakat:

adós ekkép határozta

tiszta búza pozsonyi mérője1 4 frt. 50 kr.
kétszeres és rozs pozsonyi mérője 5 „ 50 .,
liszt láng mázsája 12 „ 42 „
fehér lisztnek mázsája 10 „ 05 „
zsemlye lisztnek mázsája 6 „ 18 „
rozs lisztnek mázsája 4 „ 24 „
liszt lángnak itcéje2 6 ,,
fehér lisztnek itcéje 99 2 99

zsemlye lisztnek itcéje 99 99

rozs lisztnek itcéje _  4
dara kásának itcéje _  999 j 99

lisztlángból sült 41/« latos3 zsemlye 99 1 99

zsemlye lisztből sült 6Va latos zsemlye _ 199 1 99

kétszeresből sült 29*4  latos kenyér 99 99

egy katonának járó kenyér porció, mely
1% fontot3 nyom — „ 5 „

1 Egy pozsonyi mérő = 62'498 liter.
2 Régi ürmérték. Egy itce = 2 meszely = 0-8 liter.
3 Régi súlymérték. 32 lat = egy font = 0-56 kgr.
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1824. január 30. A delizsánc, a lovaspósta kocsik viteldíját I. 
Ferenc császár leszállította, melyről a helytartótanács a következő
kép értesíti Baranya vármegyét: A posta Lovakon való utazásnak 
bére Eö Felsége által kegyesen le szállíttatott légyen Magyarország
ban egy Stationra 45 krról 40 krajcárokra, a borravaló azonban to
vábbra is 15 krban meghagyatván, melylyel ha a Posta Legény meg 
nem elégedne, s azért az utazónak alkalmatlankodni merészelne, a pa
nasz tétele után testi büntetéssel is megfenvíttetni rendeltetvén, — 
hasonlóul, hogy a fedeles Kocsi Bére 20 krajcárokban, a fedetlen 
Kocsi 10 krokban a posta Mester által adandó hájjal való Kocsi 
hájzás bére 8 krokban, a tulajdonos által való hájjal történendő háj
zás bére 4 krokban állapíttatott meg.

1848. május 4-én Baranya vármegye közgyűlését a megyeház 
udvarán tartotta szabad ég alatt, amikor is 1600-an jelentek meg. 
Ezen a népes szép közgyűlésen iktatták be az 1848. XXIX. t.-c. ere
jénél fogva a nádor és a királyi helytartó tanács által kinevezett 
megyei főispánt, gróf Batthány Kázmért. Kinevezése 1848. április 
22.-én történt a belügyminiszter előterjesztésére. — Batthány siklósi 
földesúr, főispán, kormánybiztos és külügyminiszter volt. A bara
nyai szabadságharc vezetője volt, s mint ilyen igen élénk tevékeny
séget fejtett ki. A szabadságharc után a menekülők szomorú sorsára 
jutott. Siklós várát és birtokát 1849-ben a császári és királyi kincs
tár elkobozta, míg 1861-ben újra Batthány családé lesz. Batthány 
•Kázmér gróf 1851. nov. 4-én halt meg.

1848. augusztus 24. A mohácsi korsós céh folyamodik Baranya 
vármegyéhez, hogy a nemzetőrségi szolgálattól „a jelen kenyérkereső 
időszakban“ felmentessenek. Az ezen tárgyban kiadott miniszteri 
rendeletben meghatározva volt, hogy kik menthetők fel a nemzet - 
őrségi szolgálat alól, a mohácsi korsósok pedig nem tartoztak a fel
menthetők közé, a vármegye elutasította a céh kérését.

1848. október 4. Baranya vármegye a mai napon tárgyalta a mi
niszterelnök szeptember 19.-én kelt 9762. számú rendeletét az újonc 
szállításról. Baranya vármegyének 3659 honvédet kellett előállítania. 
A közgyűlés határozata értelmében amely községek a kitűzött időre 
elő nem állítják a szükséges honvédeket — az egyetlen fiúk kivéte
lével — sorshúzás útján tartoznak elő állítani.

Dr. Fejes György.
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pécsi székesegyház az 
1882—

1891. évi restaurálás előtti 
időből.



57A MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI.
A pécsi városi múzeum új neve. Pécs szab. kir. város törvény

hatósági bizottságának 1927. évi június hó 27-én tartott rendes köz
gyűlése a pécsi városi múzeumot Majorossy Imre nevéről nevezte el. 
A város a nagy fia iránti tartozó hálás kegyelete kifejezéséül Majo
rossy Imre emlékét méltó módon örökítette meg. Erről a közgyűlési 
jegyzőkönyv kivonatának utolsó pontja ekkép szól: „A legnemesebb 
céloktól vezetett munkálkodása emlékének maradandó és legméltóbb 
módon való megörökítése végett kiváló alkotásainak egyik legszebb 
művét, a fáradhatatlan munkálkodásával, szívós kitartásával és igazi 
lelkesedésével létrehozott városi múzeumunkat a megboldogult nevé
ről »Pécs szab. kir. város Majorossy Imre múzeuma« elnevezéssel 
ruházzuk fel.“

Pécs jövő századbeli képei. Majerszky Róbert igen érdekesen 
lefestette az elképzelt jövő Pécs városát 110 képben és azokat a mú
zeumnak ajándékozta. Ezek a szép és értékes képek 1927. április 
10-től május 10-ig ki voltak állítva a múzeum I. számú termében. 
A kiállítást 1578 egyén nézte meg.

Orvosi és gyógyszerészi kiállítás a múzeumban. Az 1927. aug. 
28—51. napjain Pécsett tartott Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
59. vándorgyűlése alkalmából a múzeum kiállítást rendezett XVII., 
XVIII. és XIX. századbeli orvosi és gyógyszerészi emléktárgyakból. 
A kiállítás egyik érdekessége volt a pécsi sebészek és borbélyok céhé
nek pecsétje 1701-ből, valamint jegyzőkönyveik 1711. évből. Régi 
pécsi orvosok képei mellett Patkovics József dr. egykori pécsi orvos 
jegyzetei 1815—1852. évekből, az 1845. évi pécsi VI. vándorgyűlés 
emlékei szintén kimagaslónak. Említésre méltók még a XVI. század
ból származó majolika gyógyszerészi edények, valamint a XVIII. 
századból való fayence és esztergályozott orvosság tartók. A kiállítás 
anyaga legnagyobb részt a múzeum tulajdona, több tárgyat magá
nosok engedtek át a kiállításra.

Érdekesebb leletek. Cserdi községben 1925. október 29.-én 
175 cm. hosszú mamut agyart, 52 cm. átmérőjű mamut nyakcsikolyát, 
90 cm. hosszú állkapcsot, 5 drb. mellső lábszárcsontot és igen sok 
apróbb mamut csontot ástunk ki.

Siklóson 1926. szeptember 29.-én szintén mamut csont került nap
fényre.

Pécs csatornázása alkalmával igen sok római emlékkel gazdago
dott a múzeum, melyekről más alkalommal számolok be. 1926. no
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vember 10.-én a Sorház- és Anna-utca sarkán 2 méter mélyen egy 
agyagkorsóban ezüstpénzt találtunk. A kis ezüst dénárok közt volt: 
Mátyás király dénárja "0 drb., II. Ulászló ezüst dénárja 116 drb., 
1492., 1502., 1505—1515. évekből és évszámnélkiiliek, valamint apró 
kis obuhisa, II. Lajos királynak 1516—1520. évekből származó ezüst 
dénárja. Minthogy későbbi időből nem volt a 257 ezüst pénz közt, 
valószínű, hogy az 1520-as években ásta valaki el.

Szederkényben is találtak ily ezüst dénárokat 1925. február 
21.-én Mostbacher József szederkényi lakos földjén és pedig Mátyás, 
II. Ulászló és II. Lajos dénárjait, de itt már 1525. évből való is van, 
amely ami enged következtetni, hogy a török idők kezdetén ásta el 
régi tulajdonosa négyszáz évvel ezelőtt a 9 kiló 16 deka súlyú ezüst 
pénzeket.

Görcsönyben 1927. január 12.-én hét kelta-korbeli sírt ástunk ki. 
A csontvázak mellékletei agyagkorsók, lándzsahegyek, fibulák, spi
rális bronzgyűrűk és karperecek voltak.

Pécsett 1927. januárjában egy római téglákból, mészkőből fel
épített dongaboltozatos, festett sírládát találtunk, melynek 195 cm. 
volt a hossza, 72 cm. a szélessége és 80 cm. a magassága. Alakja ha
sonlít a székesegyház mellett talált Kr. u. IV. századból származó 
római-kori őskeresztény sírkamrához. A festett sírládában kar- és 
lábszárcsontok épen kerültek elő, a koponya azonban nem volt meg. 
A sírláda laza földtömeggel volt megtöltve. Néhány bronzlemezt és 
irizáló üvegdarabot találtunk sírmellékletként. A falak belseje szikla
keménységű meszes-homokos vakolatréteggel bírnak, ezen van a 
sárga, barna és fekete színű sáv- és vonaldíszes egyszerű festés. A sír
láda, sajnos, már kifosztva és északi oldalán betörve volt.

Geresd községben múlt év szeptemberében Miilil Antal szériis- 
kertjében egy méter mélységben egy szürke agyagkorsóban apró 
ezüst dénárokat talált. Különböző királyok dénárai voltak a kis 
agyagkorsóban, I. Ferdinand 1551. évéből származó dénárétól II. Fer- 
dinánd 1654. évéig. A talált ezüst pénzek súlya mintegy 2 kgr. volt.

Kisjakabfaloán (Villány mellett) ez év március hó közepén egy 
gazda kertjében, udvarának kibővítése céljából a domboldalt levágta 
s 2 méter mélységben szétszórtan heverő mamut csontokat talált. 
A község déli dombos részén már 1895-ban is találtak mamut cson
tokat, melyek szebbek és nagyobbak az újabban találtaknál.

Kisharsány déli határában, a Sári-puszta mellett, április 5.-án 
próbaásatás tömegsírokra vezetett. A szántóföld közepén kissé ki
emelkedő 60 m. átmérőjű dombon végeztük a próbaásást két árok 
húzásával. Az egy méter széles árokban 125 cm. mélyen négy eredeti 
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fekvésben levő csontvázat taáltunk. Egyébként az ásás megkezdése
kor mintegy két ásónyomra már nagy mennyiségben kerültek elő 
rendszertelenül emberi csontdarabok. A koponyákon erősen hozzá
tapadva 5 mm.-es átmérőjű spirális bronztekercsek voltak. Találtam 
még bronz gombfejeket, vaspengedarabokat, szürke agyagedény da
rabokat és sok vasszeget. Kisharsány és környéke az 1687. augusztus 
12.-én lefolyt törökverő csatának a színhelye.

Mohácson 1926. augusztus 20.-tól szeptember 7.-ig tartott a mo
hácsi vész négyszáz éves gyász-emlékünnepe kulturális, gazdasági és 
ipari kiállítás- és ünnepségek keretében. A kulturális és régészeti 
kiállításon Pécs szab. kir. város is részt vett. Egy nagy termet ren
dezett be a pécsi múzeumi anyagból. A kiállítás bíráló bizottsága a 
pécsi városi múzeumot aranyéremmel és az aranyéremről szóló dísz
oklevéllel tüntette ki. Az érem egyik oldalán II. Lajos királynak a 
Csele-patakba való esése van domborműves kidolgozásban. Ez a pécsi 
múzeum tulajdonát képező II. Lajos király bronz szobráról lett min
tázva. Az érem másik oldalán Mohács város címere van. A gyász 
emlékünnepélyen rendezett hadtörténelmi kiállításon is több tárggyal 
vett részt a múzeum.

Korvinák a pécsi múzeumban. Í927. december hó 5.-án fényes 
kulturális ünnepségek keretében mutatták be az egyetemen az olasz 
kormánytól ajándékba kapott értékes Korvinákat, melyeket ez alka
lomra hoztak le Budapestről a Nemzeti Múzeumból. A pécsi Korvin 
Mátyás Egyesület ünnepi ülése előtt a két Korvina december 5-án 
délután 2 órától 4 óráig a pécsi múzeumban volt kiállítva. A pécsi 
középiskolák tanuló serege, tanáraik vezetése mellett tekintette meg 
a nagy értékű fóliánsokat. Ez volt az első eset, hogy Korvinák vidéki 
múzeumban voltak kiállítva.

Olasz vendégek a múzeumban. Allcmanini Vittorio gróf pro
fesszor, az olasz közoktatásügyi minisztérium kiváló államtitkárának 
vezetésével 75 érettségizett olasz diák, tíz tanár felügyelete mellett, 
1927. október 9-én meglátogatta a múzeumot.

A pécsi városi múzeum 1927. évi gyarapodása. A múzeum iránti 
érdeklődés a közönségnél a látogatás és ajándékozásban nyilvánul 
meg. A múlt évi ajándékozásokat a következőkben mutatom ki:

1. A régészeti és numizmatikai osztály a csatornázással kapcso
latban római és újabbkori emlékekkel gyarapodott. Ajándékozók a 
következők voltak: Koszits Kamillné nyug, alispán neje, Tóth Jó
zsef cserepes mester, Reeh György nyug, városi tanácsnok, Kenessey 
Aladár dr. szemorvos, Jancsek János nyug. D. G. T. ellenőr, Andics 
Ferenc egyetemi könyvtári altiszt, özv. Hamulyák Károlyné pt. tiszt
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viselő, Goldmann Miklós önkéntes tűzoltó, Hamburger Ödönné, Pap 
Géza, m. kir. vall, és közokt. min. III. a. ügyosztálya, Weszely Ferenc 
szigorló orvos, Werner István nyomdaigazgató, Friedrich Sándor 
gyógyszerész, özv. Bartosságli Imréné, Gadó György hivatalszolga, 
Schobert József polgári fiúiskolái tanár, Borsy Jenő dr. D. G. T. 
főtiszt, Szabó Gyula cipészmester, Schutták József városi tanács
nok, Wolleszky Károly banktisztv., a kér. ifjak Sas-örs cserkész
csapat 5. raja, Zsögön Géza dr. rendőrtanácsos, Franki Sándor, 
Schwartz Lázár kereskedő, Kreutzer Kornél tanuló, Nagy Ferenc 
gőzhengergépész, Somogyi Lajos nyug, detektív, Wundischmann Já
nos, Leitz István lakatossegéd, Dátán Sándor máv. tisztv., Szauer 
György palotabozsoki földmíves, Rótli Aladár nagytőzsdés. Gyökér 
Dezső polg. isk. tanuló, Ebermayer Ferenc bőrkereskedő, Tóth Géza 
bodai földmíves, Kásádi Janosné harkányi lakos, Búzás László dr. 
nyug. várm. főjgeyző, m. kir. pt. hiv. IV. fiókja, Légrádi Ferenc 
Hangya igazgatója, Karpelesz Mór kereskedő, Fleischer és Budai 
szabók, Koharits Ferencné, Rosinger Valér városi pénztáros, Pap 
Jenő főmérnök, Károlyi Lajos munkásbizt. igazgató.

2. A természetrajzi tárnak: Deutsch Zsigmond dr. téglagyáros 2 
drb. mamutagyarat, Radó János hosszúhetényi földmíves jura-kori 
kövületeket, Duna-Gőzhajózási Társaság a pécsi szénfajokat és nö
vényi lenyomatokat adtak a liasz-korból, a csatornázásokból csiga- 
és kagyló homok lenyomatok, ős állatcsontok és a megyefai barlang
ból mamut és ős rinócerosz csontok gyarapították a gyűjteményt.

3. A könyvtár részére ajándékoztak: Dunántúl r. t. egyetemi 
nyomdája, a Pécsi Irodalmi és Könyvnyomda r. t., Haladás könyv
nyomda r. t., Falúszövetség, Jancsek János D. G. T. nyug, ellenőre, 
Szent István Társulat pécsi fiókja, Przybylovszkv Emil antiquarius, 
Forbát Arnold, Kari-féle könyvkereskedés, Kelemen Andor dr. bel
városi plébános, Pannonia nyomda, Andretzky József megyei árva
széki ülnök, Fejes Teréz rácvárosi lakos, Tolnai Vilmos dr.-né. 
Lantos r. t. könyvkiadó Budapest, Fiedler Aladár Könyvkötő, Csa- 
nád-Arad-Torontál vm. alispánja, Nagy Ferenc nyug. pt. tiszt., 
Glatt Ferenc képző tanár, Fejes György dr., magy. nemz, múzeum 
főigazgatósága, Honthy Istvánná, Firényi Pál birjámi r. k. tanító, 
Borsy Jenő dr., Zelesny Ottó fényképész, Schnell Sándor budapesti 
lakos. Franki Sándor, Janet Charles francia tanár Lyon.

4. A képzőművészeti gyűjtemény a következőkkel gyarapodott: 
Pécs sz. kir. város vétele 5021 P értékben 16 drb. festmény: Dabasi 
Kovács Gyula Csendélet és Interieur, Hehnel Gusztáv: Haarlemi 
ködös utca, Nikelszky Géza: Jakabhcgy a Bárány úttal, Szent- 
pétery Kristóf: Weissenkircheni utca, vitéz Rác Jenő: Hóolvadás,
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■Csuszner Margit: önarckép, Molnár Béla: Zazarmenti házak, Koszo
rús Károly: Gyuri út, Jicinszky Vera: A vörös hajú, Gábor Jenő: 
A koncert, Vág Mihály: Szt. Domonkos templom, Vág Nándor: No
vember, Orbán Dezső: Nagybányai részlet c. olajfestmény, Kőszeghy 
'Gyula: Szarvas kővára c. vízfestmény, Johann Hugó: Szent Cecilia

Mecsekszabolcsi lányok. Magyarok.

<c. üveg festménye. Ajándékok: Vág Mihály: Alföldi tanya olajfest
ménye, Reell György ny. városi tanácsnok régi pécsi fényképek, 
Mayerszky Róbert budapesti lakos 110 rajza a Nagy Pécsről, egye
temi gazdasági hivatal a volt közkórház hat régi képe és volt or
vosainak fényképe, Varga Nagy István ny. kúriai bíró két drb. réz-
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metszet, Reuter Camilló dr. egyetemi orvostanár, Conrád Gyulának 
pécsi rézmetszete, Buzássv Ábel c. főigazgató 2 drb. régi pécsi fény
kép. Zelesnv Ottó 2 drb. régi pécsi fénykép, Kenessev Aladár dr. 
szemorvos régi pécsi fénykép, Visnya Aladár dr. kőszegi tanár Pécs 
ostromáról szóló rézmetszete, Ilonthy Istvánná régi pécsi fénykép, 
özv. Majorossy Imréné fénykép, Borsy Jenő dr. D. G. T. tisztv. 
fényképe.

5. Okmánytárat gyarapították: Werb József színházi pénztá
ros. Németh György szentlőrinci kir. bír. végrehajtó. Tichy Ferenc 
dr. városi árvaszéki elnök, Nagy Ferenc ny. pt. ellenőr, Karl Artur 
könyvkereskedés, Visnya Aladár dr. kőszegi leánvgimn. tanár, Gyi- 
móthy Gyula, Rech György ny. vár. tanácsnok. Borsy Jenő dr., Kiss- 
János máv. tisztv. Szigvárt Béla városi főszámvevőhelyettes, Jánosi 
Engel József udvari tanácsos. Franki Sándor.

6. Néprajzi gyűjtemény vétel útján gyarapodott.
7. A hadtörténelmi gyűjtemény a következők ajándékaival gya

rapodott: Jancsek János ny. D. G. T. ellenőr, Karl Artur könyv
kereskedés. Weszely Ferenc szigorlóorvos, Tichy Ferenc dr. városi 
árvaszéki elnök, Werner István nyomdaigazgató.

A múlt évi gyarapodás számokban a következő:
A régiségtár 1927-ben 1.557 darabbal gyarapodott; a mai állo

mánya 26.627 darab.
A néprajzi tár 1927-ben 95 darabbal gyarapodott; mai állománya 

15.500 drb.
A természetrajzi tár 1927-ben 128 darabbal gyarapodott; mai 

állománya 21.855 drb.
A képzőművészeti gyűjtemény 1927-ben 175 tárggyal gyarapo

dott; mai állománya 5.155 drb.
A könyvtár 1927-ben 515 könyvvel gyarapodott; a mai állo

mány 29.851 kötet könyv.
Az okmánytár 1927-ben 158 drb.-al gyarapodott: a mai állomány 

4.155 drb.
A hadtörténelmi gyűjtemény 1927-ben 52 tárggyal gyarapodott: 

a mai állomány 2.754 drb.
összes gyarapodás 1927-ben 2.654 drb. s így a múzeum mai állo

mánya 101.855 darab.
A múzeumot az elmúlt 1927. évben 15.497 egyén látogatta meg- 

A legtöbb látogató június hóban volt, mikor is 5157 egyén tekintette 
meg a múzeumot, a legkevesebb látogató januárban volt 507 egyén
nel. Iskolás csoportos látogatás 48 volt 126 tanárral és 5789 tanuló
val. Vidéki iskolák közűi felkereste a kaposvári polgári leányiskola,, 
a szegedi r. k. tanítóképző, a budapesti IV. kér. községi reáliskola, a 
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bajai ciszt. rendű III. Béla reálgimnázium. V—VI. osztálya, a vasas- 
bányatelepi társulati elemi iskola IV—VI. osztálya, a pesterzsébeti 
állami polgári fiúiskola, a Somogy r. k. népiskola III'—VI. osztálya, a 
püspökbogádi r. k. népiskola III—VI. osztálya, a hosszúhetényi r. k. 
el. népiskola, a pécsudvardi r. k. népiskola III—VI. osztálya, a szé
kesfehérvári közs. Árpádházi B. Margit leánygimnáziuma, a vajszlói 
r. k. el. isk. III—VI. osztálya, a darányhalmai r. k. népiskola IV—VI. 
osztálya, öt budapesti tanintézet cserkész csapata, a Budai Dalárda 
szóló quartetje, a Katii. Leányok Orsz. Szövetsége és az orvosok és 
természetvizsgálók XXXIX. vándorgyűlés tagjai.

Nevesebb látogatók voltak: Nevetős Gyula dr. min. oszt, taná
csos, Wagner János kir. főigazgató, Banner János dr. szegedi egye
temi m. tanár, Sikorska Zsolnay Júlia, Heckenberger Konrád dr. kor
mányfőtanácsos, lánycsóki plébános, Harra ki Korró észtországi egye
temi tanársegéd, vegyészmérnök,! Waldemár Hendrikson gárda
hadnagy észtországiról, gróf Alemanni Vittorio olasz közoktatásügyi 
állami titkár, Antoninó De Stefano bolognai egyetemi tanár, Lengyel 
Béla fiúméi tanár.

Dr. Fejes György.EGYESÜLETI HÍREK.
Majorossy Imre-utca. Pécs szab. kir. város törvényhatóságának 

1927. évi szeptember hó 19.-én tartott rendes közgyűlése a Sorház
utcát. hol Majorossy Imre, a Múzeum Egyesület nagynevű néhai 
alelnöke élte-le Pécs városára örök értéket hozott életét és ahol hunyta 
le örök álomra szemeit — Majorossy Iinre-utcának nevezte el.

Az Értesítő szerkesztőváltozása. Az Értesítőt 1908. évtől 1911. 
évig befejezőleg dr. Angyal Pál szerkesztette, az V. évfolyamtól a 
IX-ik évfolyamig befejezőleg (1912—1917) dr. Szőnyi Ottó. A hosszú 
szünetelés után 1927. október 19-én az egyesület választmánya 
dr. Fejes György titkárt bízta meg az Értesítő szerkesztésével, ki ez 
úton kéri a munkatársak szíves támogatását.

Választmányi és felolvasó ülések 1917—1926. években. Az 1917. 
év, valamint az 1919., 1920., 1921. év ülések nélkül múlt el, a háború 
és a szerb megszállás következtében. 1918-ban egy választmányi ülés 
és a XI. és XII. közgyűlés tartatott meg április 20.-án. 1922—1926. 
években nyolc választmányi, öt felolvasó ülést és öt közgyűlést 
(XIII—XVII.) tartott az egyesület. Az 1927. évről a következő füzet
ben számolunk be.

Az egyesület tagjai. A világháború és az azt követő áldatlan 
állapotok tagjaink számát jelentékenyen megcsökkentették. Az 1917- 
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ben még volt 155 rendes tagszám, 1922. évben már 71-re apadt le, 
úgy hogy az Egyesület létfenntartásához új tagok verbuválása vált 
szükségessé. A tággyűjtés szép eredménnyel járt, amit legjobban bizo
nyít az Értesítő végén közölt tagnévsor. 1928. április 15-én volt 
2 tiszteletbeli, 11 örökös, 25 alapító és 565 rendes = összesen 401 tag. 
Az 1927-ik évben elvesztettünk 11 tagot; öt kilépett és hat meghalt. 
Május 5-án halt meg az egyesület alapítója és alelnöke, Majorossy 
Imre. Meghaltak még dr. Ákos Ferenc, Báter János, id. Fejes György 
(rácvárosi lakos), Hamerli Imre és Lovrics Antal. Emléküket kegye
lettel őrizzük meg.

Kitüntetés. A vidéki festőművészek Budapesten, 1928. január 
6—15. napjain a Nemzeti Szalonban tartott kiállításán egyesületünk 
értékes tagja, Gebauer Ernő festőművész nyerte el a Nemzeti Szalon 
nagy kitüntető oklevelét. Kaposváron 1928. április 8—15. napjain 
lefolyt képkiállításon pedig nagy ezüstérmet. Dr. Jánosi Engelné 
Bayersdorf Erna szobrászművésznő egyesületi tagunk pedig dicsérő 
oklevelet kapott a kaposvári kiállításon.

Az Értesítő régi számaiból még néhány példány áll a tagok ren-
delkezésére. igy;

1912. év V. évfolyamból 1—4 füzet 10 példányban
1915. 99 VI. 1—4 99 20 99

1914. 99 VII. 1—4 99 25 99

1916. 99 vili. „ . 1—4 99 20 99

1917. 9? IX. 1—4 99 50 99

Évfolyamonként 1—4 füzet egyesületi tagoknak 5 pengő, nem 
tagoknak 8 pengő. Egyes füzet ára 2 pengő.

A múzeumegyesület megvételre keresi az 1908. I. évfolyam 1 és 
5, továbbá az 1909. II. évfolyam 2 és 4. számát.

A PÉCS-BARANYAMEGYEI MÜZEUM EGYESÜLET 
TAGJAI 1928. ÁPRILIS 15-ÉN.

örökös tagok:
Dr. Ángyán János
Gróf Benyovszkv Móric 
báró Biedermann Rezső 
Eszterházy Miklós herceg + 

5. Frigyes főherceg
Montenuovó Alfréd herceg

Pécsi Nemzeti Kaszinó
Schaumburg Lippe György 

herceg +
Tansz Gyula

10. Tyószits Sándor
gróf Zichy Gyula dr.



Alapító tagok:

Bolgár Tivadar
Bencze Ernő 
Dr. Dőry László
Friedrich Sándor

5. Dr. Gebauer Miklós
Dr. Ilannuy Ferenc
Dr. Imre József
Dr. Jobszt Pál
Dr. jobszt Pálné

10. Dr. Kenessev Aladár 
Kemény Béla
Dr. Kőberling Nándor

Dr. Magay Pál 
Mohács város

15. Dr. Mosonyi Dénes 
Dr. Neuber Ernő, 
Dr. Pékár Mihály 
Dr. Rohrer László 
Dr. Romeisz Ferenc

20. Dr. Scipiades Elemér 
Szakálv Tstván 
Visnya Ernő 
Zelesny Ottó.

Rendes tagok:

Andretzkv József 
Arnhold Nándor 
özv. Aradv Aladárné 
Araió Antal

5. Almássv Károly 
vitéz Alpár Áfra Lajos 
Dr. Aronffy Rókus 
Áronffv Tivadar 
Dr. Balla Ignác

10. Baldauf Gusztáv 
Baranyay Jenő 
Bartos Sánd or 
Dr. Baumgarten Alán 
Bán János

15. Beczkay Jenő 
Dr. Beck Soma 
Belvárosi Katii. Kör 
Dr. Bencze Ákos 
Berccz Fidél

20. Bernhard Ernő 
Dr. Birkás Géza 
Bőd Károly 
Bodonyi Nándor 
Bodor Imre dr.

25. Bognár Gyula 
Bóka István 
Dr. Boross Tstván 
Dr. Bors Dezső 
Dr. Borsy Jenő

50. Dr. Bőbei Miklós. 
Börzsöny László 
Brenner Kálmán 
Breszár János

Bruhács János
55. Bubregh János 

Dr. Bubi egh Sándor 
Bucsegh Kálmán 
Buday Klára 
Buzássy 2\bel

40. Dr. Cholnoky Ferenc 
Csanádv I mre 
Csehi Nándor 
Cser József 
Csermák Ede

45. Csernyánszkv Lajosnc 
Csokonay Emil 
Csőgl Ferenc 
Csukás Zoltán 
Czitronyi Jenő

50. Dalátli Jenő 
Danitz Julia 
Datán Sándor 
Deutsch Kornél 
Dr. Deutsch Zsigmond

55. Dénes Iván 
Dévav Nándor 
Dobszay János 
Egyetemi Történeti intézet 
Egerszegi Géza

60. Engel József
Dr. Jánosi Engel Róbert
Dr. Jánosi Engel Róbertnál 
Dr. Enzt Béla
Dr. Entz Béláné

65. Erdős Tstván 
Erdőssy Emil
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Erős József
Ébert Bálint
Fail Jagelló

70. Fábián J enő 
Dr. Fejes György 
Fejes Károly 
Dr. Felber Artúr 
Felde Alice

75. Dr. Feniczy Ignác 
Dr. Fenyvesy Béla 
Feszler Adolf 
Feszti Karla 
Dr. Felix Antal

80. Fiedler Aladár
Fischer Béla
Fonay Lajos 
Forbát Alfréd
Forbáth Arnold

85. Földvári Mihály 
Förster Jenő 
Fuchs Ádámné 
Fiispök Lenke 
Galambos Kálmán Kurd

90. Gartner Károly
Gábor Andor Mecsekszabolcs 
Gábor Jenő
Dr. Gács Ferenc 
Gebauer Ernő

95. Gebhardt Ferenc 
Dr. Gedeon Mátyás 
Gergelics József 
Gianone Virgil 
Glatt Adolf

100. Dr. Gorka Sándor 
Gőbel Károlyné 
Greksa Etel 
Dr. Günther Mihály 
Gyarmati József

105. Gyarmathv Miklósné
Dr. Gyomlai Gyula 
Hakscíi Emilia
Haksch Lajos 
Hack Géza

110. Halász Antal 
Halmos József 
Dr. Hang Dániel 
Hardy Ernő 
Harras Márton

115. I lebenstreit Károly 
Hegedűs Ferenc 
Hoffer Kálmán

Hofecker Lajos 
Hofecker Lajosné

120. Hoffmann Kálmán 
Hochsinger Nelli 
Dr. Hodinka Antal 
Dr. Holub József 
Honthy Istvánné-

125. Horváth Ferenc
Dr. Horváth Viktor
Dr. Huba Aladár
Dr. Igaz Béla
Dr. Jakab Béla

150. Jaksits Sándor 
Jancsek János 
Dr. Jellasich István 
Dr. Jellasich Lajos 
Jusztusz Vladimir

155. Kaffka Józsefné 
Kaltnecker Pál 
Karsav Aladár 
Karsay Aladárné 
Dr. Kasztner Jenő

140. Katies Antal 
vitéz Kádár Lajos 
Károly Gyula 
Károly Gvuláné 
Károlyi Emil

145. Kárpáti Sámuel 
Dr. Kelemen Andor 
Keresztény János 
Killius Gyula 
Kinneth Viktor

150. Kiss József
Kiss Károlyné 
Knapp Antal 
Komócsy István 
Dr. Koszits Ákos

155. Koszits Béla 
Koszits Kamill 
Koszits Kamillné 
Koszter Károly 
Kovács Albert

160. dabasi Kovács Gyula 
Kovács József 
Kovács Mária 
Küllőd And rás 
Köves Gusztáv

165. Dr. Krasznay Miklós 
Krauszné Lavitz Hermin 
Kreutzer Ferenc 
Kristóf Károly
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Krisztián György
170. Kürschner Emanuel 

Kíirschnerné Kalivoda Olga 
Dr. Kusinszky Sándor 
Lajos Ferenc
Lajos Gyula

175. Lázár Ferenc
Lechner Antal 
Lenkei Lajos
Leipnick Sándor 
Lewiecky Alice

180. Lieber Béla
Linder Ernő 
Lonkai István 
Loschert Kázmér
Dr. Ludvig Ferenc

185. Lukács Károly 
Magda Margit 
Magyar Károly 
Magyar Sándor 
Mair József

190. Makay István 
Mákkáy Miklós 
Dr. Mansfeld Géza 
Dr. Mariin János 
Mayer Ilona

195. Dr. Mayer József, 
März János 
Dr. Máté Károly 
Mátyus László 
Mező Irma

200. Dr. Mérő József 
Miertl Gyula 
Mihálovics Imre 
Moll Károly 
Molnár Ferenc

205. Mozsgay Sándor 
özv. Mostbacher József né 
Dr. Müller János 
Müller Lipót 
Myskovszky Emil

210. Nagy Elek
Nagy Jenő^
Dr. Nagy Károly 
Nagy Lajos reálgimn. 
Nagy Pál .

215. Natz Ferenc 
Negele Tstván 
Nendtvich Andor 
Nendtvich Vilma 
Nehrebeczky Ilona

220. Németh Dénes
Nyáry Pál 
Oberhammer Antal 
Olaszy Gábor 
Opritia Mária

225. Palecskó Lipót
Papp Elek
Papp Jenő 
Dr. Parragh Antal
Paulay Ede

250. Pauncz Jakab Fia 
Pártos Adél 
Petrovics István 
Petrovicsné Ludvig Vilma 
Péter József

255. Dr. Piacsek Emil
Pilch Andor 
Pilisy József 
Pintér János
Pintér Jánosné

240. Porgesz Béla 
Dr. Porgesz Miksa 
Pozsgay Dezső 
Pókász Amália 
Dr. Prinz Gyula

245. Puppi Antal
Puskás Elemér 
Radócsay Győző
Rácz Tstván 
Rácz Jenő

250. Reéh György 
Dr. Reuter Camilló 
Dr. Révész Amádé 
Révfy Gyula 
Richter József

255. Róna Jenő
Dr. Rónakv Kálmán 
Rósinger Andor 
Rózsa György 
Saághy Kálmán 

260. Sauerwein Béla
Sáfrány István 
Dr. Schaurek Ráfael 
Schind 1 er József 
Schippert Ernő

265. Schmeiszl Ferenc 
Schneider Henrik 
Schneider Ilona 
Scholíz Ervin 
Schobert József

270. Schönberger Lajos
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Schreiber Antal
Schwarz Samu 
Schwartz Sámuel 
Dr. Sebestyén Béla

275. Dr. Sebestyén Béláné 
Selényi Géza 
Sikorszky Tádé 
Sikorszky Tádéné 
Simon Elemér

280. Skrkanek Ágoston 
Solti Lajos 
Solti Lajosné 
Somogyi Géza 
Somsich Sándor

285. Soós Nándor
Spitzer Béni 
Steinberger Aladár 
Stickel Ferenc 
Strasser József

290. Svágel György
Szabó) Géza 
Szabó Gyula 
Dr. Szabó Pál
Szám pl Pál

295. Szentkirályi István 
Szentgyörgyi Géza 
Szt. Pál Társulat 
Székely István 
F. Székely Márta

500. Szieberth Antal 
Szieberth Nándor 
Szieberth Róbert 
Szigriszt Rezső 
Szilas Pál

305. Szilas Rezső 
Dr. Szilárd Leó 
Dr. Szilvek Lajos 
Szinkovich Károly 
Szókéné Dr. Zánkav Cornélia

510. Dr. Szőnyi Ottó
Szulv János 
Dr. Szulv Jenő
Taizs József 
"farai Lajos

515. Thán Ede
Dr. Thienemann Tivadar 
Dr. Tichy Ferenc 
Tiborc Benő

Tillmann Ernő
520. Tóth Aladár

Dr. Tóth Kálmán
Dr. Tóth Zsigmond
Török Elemér 
Török János

525. Török Lajos 
Ujj Gyula 
Ujváry Kamilla 
Umheiser Béla 
Vadas Gábor

550. Varga Nagy István 
Dr. Várkonyi Hildebrand 
Dr. Vasváry Ferenc 
özv. Vaszary Gvuláné 
Veigand József

555. Vende Ernő
Végh Imre
Vécsey Géza
Végh Janka 
Végh Lajos 

540. Dr. Vérffv Aladár
Dr. Vizsy László 
Vizsy Pál
Dr. Vörös Mihály 
Vrabély Gyula

545. Waldfogl Ferenc 
Wágner Jenő 
Weigl Dezső 
Werner Ferenc 
Werner István

550. Wessely Antal
Dr. Wessely Antal
Dr. Weszcly Ödön
Dr. Wurster József 
Zakovszky István

555. Dr. Zádor Imre
Zámbó Elemér
Dr. Zechmeister László 
Zelms Gvula
Zrínyi Miklós reálnevelő int.

560. Zupancsics Vilmos 
Zupancsics Vilmosné 
Zsabokrszky Jenő 
Zsabokrszky Ferenc 
Dr. osdolai Zsögön Géza

565. Zsuffa János



LflK/ÍSMŰVÉSZETI műhely 
SARKADI ÉS KÓBOR 
PÉCS, APÁCA-UTCA 7. SZÁM.

Törv. bejegyzett cég. Telelőn 6-22.

Belsőépítész, 
faszobrász, asztalos, 

tervező és kivitelező.
Minden e szakmába vágó művészi és 

tömegmunkákban.

F"~' .........
Alapítva 1866. ívben.

MESTRITS JENŐ
GÉP- és 1AKATOSÄRUGYÄR
PÉCS, Munkácsy Mihály-utca 35. sz.

Telefon 6-44
Vasszerkezetek, énület- és mOlakatos munkák. 
Csatornázási, vízvezetéki és egészségügy! 
berendezések. Modern autójavító műhelyek. 

Szakszerű autójavítások, regenerálások.
Garageirozás, autómosás, karbantartás, 

L accumulator töltés.

Fiedler Aladár
könyvkötészete
Hunyadi - utca 2. szám.

Készít minden e szakmában vágó 
munkákat, jó, olcsó, erős, 
ízléses, művészi és gyors

kivitelben.

Siklósi márványbányák. 

Piacsek és Suschnik 
PÉCS, Zsolnay Vilmos«utca 13.

Művészi márványmunkák, mint oltárok, 
cpitaphiumok, síremlékek falburko

latok stb. • Továbbá villamos 
kapcsolótáblák márvány

ból és palából.

1^ Szent István Társulat | 
könyvkereskedése | 

Pécs, Széchenyi-tér 18. sz. t
Telefon 11-79. <

I Dúsan leiszerelt raktár: |
Művészeti és egyéb v

szakmunkákban, zeneművekben. |
Papiros áru és Írószerekben. •

Pécs vírosl levelező-lap különlegességek. $ 

___________________Jl

Angster József és Fia
orgona és harmoniumgyár r. t.

Pécsett.
Uj orgonák és harmóniumok. 
Javítások, tisztítások és hango
lások. Uj homlozatsipok a leg
rövidebb idő alatt készülnek.

Antik bútorok, régiségek 
vétele és eladása 

úgyszintén 
vállalom szakszerű javításaikat. 
Állandó raktár régiségekben.
Schreiber finial
Deák-utca 19- sz. Tel. 7-69.

Pécs legrégibb kárpitos üzeme.

LEDERER MANÓ kárpitos, díszítő 
és antik bútorkereskedő 

Modern és antik Stilü 
bútorok állandóan raktáron.

Pécs, Ferenclek-uíca 7 
Kitüntetve 1888. Pécs. Aranyérem. 

Telefon 909.
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ZSOLNAY VILMOS.
1828—1928.

Pécs város halhatatlan fia születésének századik megünneplé
sében mi is szerényen részt veszünk. A múzeumegyesület kegyelet
teljes tisztelet és elismerés leveleiből eleven eszményi koszorút 
fon a pécsi nagy magyar iparos emlékének. Kivételes egyéniségé
nek, ritka egyéni tudásának, szorgalmának, tehetségének, sikerei
nek és eredményeinek hódolunk. Csodáljuk és bámulva értékel
jük az agyag nagy mesterének egész életét.

Zsolnay Vilmos munkás volt és művész egy személyben. Mun
kás keze csodás művészi dolgokat teremtett. A finom formáktól át
nemesedő, a művészi ízlés és képzelet erejétől megtermékenyülő 
ipar hőse. A magyar művészi kerámia megteremtője. Agyagjából 
szivárványszínű csillogó fajánszot, pazar művészi hatásban tob
zódó és a színek árnyalatfinomságai végtelen sorával tündérmesé
ket varázsolt elénk. Megleste a felhők közül kicsillanó szivárvány 
káprázatos, izzó szép színeit és köntösként ráteregette agyagjára. 
Szerelmese volt iparának és művészetének.

Pécsett 1828 április 19-én született és 1900 március 25-án adta 
vissza nemes lelkét teremtőjének. Negyvennyolc kiállításon kapott 
kitüntetést.

Kerámiai alkotásának minden változatát feltüntető Zsolnay- 
gyári múzeum képeiből mutatunk be néhányat az értesítő mai szá
mában.

MÚZEUMI ÉRTESÍTŐ. II—III. füzet.



Zsolnay Vilmos
1828. április 19. — 1900. március 25.
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MOHÁCS VÁROS PECSÉTJEI.

Irta: vitéz Horváth Kázmér dr.

A ni. kir. Belügyminisztérium ez évben rendeletben utasította 
Mohács városát, hogy kérje címerének megállapítását. Bár külön 
rendelet, vagy törvény nem írja elő, hogy egy nagyközség várossá 
való átalakulás alkalmával köteles kérni a címer megállapítását, a 
belügyminisztérium szigorúan ragaszkodik ahhoz, hogy a városok 
csakis olyan címert használjanak, melyeket ő előzőleg láttamozott. 
Sőt, az újonnan alakuló városoknál, mint ez Budafoknál is megtör
tént, nem engedélyezte olyan címerek használatát, amelyek a város 
történelmi múltjának vagy jellegének meg nem feleltek.

A címer a városok életében egyidős nálunk a szabadkirályi 
városok keletkezésével. Rendesen ugyanakkor, midőn a király a vá
rost szabadkirályi várossá emelte, címert is adott neki, amelyet 
azután ez a város pecsétjein is használt. A történelem folyamán ki
alakult másik két város típusnak, a mezővárosnak és a szabadalmas 
mezővárosnak ilyen királyi adomány alapján megállapított címere 
nem volt. A szabad királyi városok mintájára azonban már a XVI. 
század végén megkezdik ezek a városok is részben földesúri, rész
ben közigazgatási hatósági engedéllyel, de anélkül is, pecsétjeiken a 
címerek használatát. Ezek a pecsétek, vagy azoknak az egyes okmá
nyokon megmaradt lenyomata őrizte meg tulajdonképpen a városok 
címereit ősi és modern formák között.

A városók címereinek, illetve a pecséteken használt címerek 
összeírása és törzskönyvezése 1905-ban történt meg. Ezek a törzs
könyvek jelenleg az Országos Levéltár heraldikai osztályán vannak 
őrizve és érdekes történelmi s heraldikai adatokat fognak szolgál
tatni a kutatók számára, mert a törzskönyvezető bizottság, főleg olyan 
pecsétek láttamozásakor, midőn a helység történelmi múlttal ren
delkezett. gyakran hosszas kutatásokat végeztetett a pecsét eredeté
nek és jellegének megállapítására.

Munkája gyakorta meddő volt, mert hiszen a legtöbb község, 
amely címeres pecséttel rendelkezett, megelégedett azzal, hogy az 
1905-ban használatos pecsét lenyomatát felküldötte s azután egy
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szerűen rábízta a törzskönyvező bizottságra, hogy láttamoztatja-e, 
avagy nem. Baranyából címerpajzsos pecsétet az ott levő iratok sze
rint csak Mohács és Siklós terjesztett fel, holott megállapíthatólág a 
XIX. században sőt már a XVIII. században is Pécsváradnak, Sellyé
nek, Dárdának. Dunaszekcsőnek stb. volt ilyen pecsétje, az idők 
folyamán azonban kiment úgy látszik a használatból s a helységek 
jegyzői megelégedtek a közönséges címer nélküli gummi, vagy érc- 
vésetii olyan pecséttel, amely egyszerűen csak a helység nevét és 
jellegét tüntette fel.

A legtöbbön még egyszerű rajz sem maradt, holott a XVIII. szá
zadból fennmaradt pecséteken mindenhol található, még a legkisebb 
község pecsétjén is valami tárgy, pl. kapa és ekevas, a szőlőterme
léssel foglalkozóknál búzakalász és szőlőfürt, plébániákkal rendel
kező községeknél néhol templom, uradalmi jelentősebb helységeknél 
eke elé fogott ökörpár.

Alig van ebben a korszakban pecsét Baranyában is, amelyen 
valamiféle rajz ne lenne, aminek valószínűleg az lehetett a célja, 
hogy ne lehessen könnyen hamisítani. Ennek fontossága abban a 
korszakban, mikor még alig voltak iskolák s a falusi bírák legna
gyobb része írni nem tudott, rendkívüli jelentőségű lehetett. Az írni 
nem tudott elöljáró már a pecsétről megállapíthatta az okmány hite
lességét.

Mohács városának már a török időkben is lehetett pecsétje. 
Császári város volt, szandzsák székhely, amelyben mindenkor egy- 
egy bég székelt. Itt volt a mevla: a szandzsák számtartósága, a kadi, 
akinek még helyettese is volt a defterjegyzékek szerint, jelentős török 
katonaság feküdt a palánkjában s a keresztény lakosság 2—5000-re 
rúgott. Dacára a török adminisztráció nagyságának és erejének, 
ezeknek keresztény városbírájuk is lehetett. Lehetséges, hogy nem is 
városbíró néven, hanem, mivel a lakosság egy része katonai szolgála
tot teljesített vezér, vojvoda néven. Mohács régi okmányainak 
egy a mohácsi II. Lajos múzeumban őrzött jegyzéke szerint ugyanis 
egy Földvári Ferenc nevezetű mohácsi vojvoda 1687-ben, tehát a fel
szabadító hadjárat esztendejében Vörös Gergely mohácsi városkapi
tánynak kölcsön felvételre meghatalmazást adott. Nincs kizárva, 
hogy Földvári Imrében kell keresnünk ezt a bírót. A Föld
vári családdal ugyanis még ma is találkozunk Mohácson és 
ma is nagy tekintélynek örvend. Sőt a sziget egy részét, 
egy tavat Földvári tónak és egy halmot Földvárnak neveznek. Ezen 
a halmon pedig egy tanyának a létét a török időkből meg lehetett 
állapítani. Ez olyan messze van a várostól, hogy oda a háború 
hiénái nem igen juthattak el s-így a teljesen felperzselt város köny-
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nyen fordulhatott a vagyonát megmentett vojvodához kölcsönért. 
Sajnos ez az értékes okmány nincsen meg és nem is található sehol.

Pedig érdekes adatokkal szolgálna Mohácsnak arra a pecsétjére, 
amelyet a török időkben használt. Ezeken a török korszakbeli pecsé
teken is van pecsétrajz, mint egypár megmaradt pecsét lenyomatról 
megállapítható. Előttem két ilyen pecsét ismeretes: a dunaszekcsői és 
egy kisebb községbeli. A dunaszekcsői ugyan már 1711-ből való, a 
latin felíráson belül azonban olvasható a török felírás is. amelyen 
belől pedig a török félhold látható. A másik pecsét egy kisebb köz
ségé szintén Baranyából. Kívül magyar a felírás. A külső felíráson 
belül egy török felirat olvasható, s félkörként egy tujafát vesz kö
rül. Mohács pecsétje is valószínűleg ilyen lehetett a török hódoltság 
idején, minden címerrajz nélkül. Ha Dunaszekcsőnek volt pecsétje 
és annak a kis baranyamegyei falunak a török korszakban, minden 
bizonnyal volt Mohácsnak is. És azon a kölcsön adó levélen okvetlen 
meg is találtuk volna ezt a pecsétet, ha számos más értékes okmány
nyal együtt ez is el nem kallódott volna.

Az első pecsétet egy 1741-ből származó okmányon találtam meg. 
Egy magánvégrendelet zárópecsétjén, amelyen a felírás a következő 
volt: Sig. Oppidum Mohács. Az ebben levő pecsétrajz a címerpajzs
ban egy teljes alakú fegyveres férfit ábrázol egyik kezében kor
mánypálcával, a másikban buzogánnyal. A címerpajzson jobbrafor- 
dulva sisak fekszik hercegi koronával és sisaktakarókkal.1 A koro
nán ismét egy teljes alakú férfi van. jobb kezében buzogánnyal, bal
jában alabárddal. Az okmány a városi levéltár régi anyagával 
együtt külön rekeszbe lett elhelyezve, azonban egy újabb, nem ré
gen lefolytatott rendezés alatt eltűnt, úgyhogy nem tudtam megta
lálni. A pecsét azért fontos, mert 1754-ből egy ugyanolyan címer- 
rajzú pecséten, amely jelenleg birtokomban is van, már nem mint 
„Oppidum“ van jelezve a város jellege, hanem mint „civitas“. 
Mivel Mohács, mint erősség II. Lipót idejében szűnt meg, ekkor 
romboltatták le minden valószínűség szerint a palánkokat és a bás
tyákat, amelyeket legutóbb Petrasch ezredes bródi várparancsnok, a 
Rákóczi felkelés idejében 1710-ben hozott rendbe és látott el őrség
gel*,  s így körülbelül 1720. körül szűnt meg oppidum lenni, régebbi 
időből származik, mint az az okmány, melyen láttam. Amiből viszont 
az következik, hogy a török hódoltság megszűnte után rövidesen 
Mohácsnak már rendes pecsétje volt, amelynek címeralakja azonos 

*) Oberst Petrasch der Commandant von Brod auf den rechten Donau-Ufer 
Mohács, Tolna. Földvár und andere Orte armite und forcierte. Mitteilungen des k. 
u. k. Kriegsarchio. 1886.
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volt az 1741-ből előttem ismeretes pecséttel és a birtokomban levő 
1754-es pecséttel.

Hogy kaphatta ezt a pecsétet Mohács?
Baranyában eddig csupán egyetlen egy pecsét eredete kétségte

len. Ez pedig Pécs városáé. Erről tudjuk, hogy a kamerális hatóságok 
1696-ban engedélyezték.**)  A pecséten a négy tornyú székesegyház 
rajza volt látható. Nagy a valószínűsége annak, hogy ugyanúgy, 
mint Pécs város pecsétjét Mohács városáét is a kamara állapította 
meg, illetve engedélyezte.- Ez nemcsak valószínűleg lehetett így. 
hanem több mint bizonyos. Azzal, hogy Pécs városánál a székes
egyházat vették a pecsét motívumának, látszik, hogy olyan jellemző 
motívumot választottak ki annak életéből, amelyből erre a városra 
következtetni lehet. Mint már bevezetésünkben is rámutattunk erre 
a legkisebb falu pecsétjénél is tekintettel voltak. Ha Pécsnél így jár
tak el. Mohácsnál is kerestek olyan motívumot, amely jellemző volt 
erre a városra. Maga a város vezetősége erre nem igen lehetett képes. 
Hiszen még alig volt közigazgatási szervezete s intelligens elem az itt 
állomásozó katonaságon és kamarális hivatalnokokon kívül alig le
hetett. Radonaynak, a pécsi püspöknek címere talán alkalmas lett 
volna, de ebbe Jany szerémi püspök nem igen egyezett bele, mivel ő 
is igényt tartott Mohácsra, mint pécsváradi apát. Viszont a mohácsi 
nagy nemzeti tragédia a második mohácsi csata következtében újra 
élénken élt különösen azok lelkében, akik revansot láttak 1526-ért, 
1687-ben. Hiszen' egyikiik-inásikuk ezek közül a vezető emberek 
közül szintén résztvett benne s így a hősi küzdelmek emlékei fűzték 
őket ehhez a városhoz. így jutahaíott Mohács ahhoz a címerrajzhoz, 
amelyet ezeken a régi pecséteken láthatunk, amely egy királyi ala
kot ábrázol kormánypálcával és buzogánnyal, illetve alabárddal, 
akiben az Országos Levéltár II. Lajos királyt látta ábrázolni, mikor 
utána kutatott a pecsét eredetének 1905-ban. Pedig csak egy 1903-ból 
való pecsét alapján dolgozott, amely teljesen eltérő attól a pecséttől, 
amely azon az 1741-ből való végrendeleten volt.

**) A „Pées-Baranyiunegyei Múzeum Egyesület értesítője VI. köt. 64 old.

Mohács város pecsétje ugyanis, bármilyen furcsának látszik is, 
az idők folyamán nagy változásokon ment keresztül. Nem számítva 
az 1741-es pecsétet, az 1754-es pecséttől, mint alaptól kiindulva, 
előttem Mohács város' pecsétcímerének nem kevesebb mint 10 vál
tozata ismeretes s ezek közül némelyek olyan eltérést mutatnak he
raldikai szempontból az elsőhöz, hogy abban az esetben, ha nem 
volna föléjiik írva Mohács, úgy egész nyugodtan más város pecsét
jének is lehetne tartani.
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A főbb típusokat, azoknak nagyított fényképmásolata alapján 
itt is bemutatjuk, hogy az érdekes metamorfózist olvasóink is meg
figyelhessék.

Az 1754-es pecsét, amelyről már többször volt szó, már alakjá
ban is régiségét dokumentálja. Eredetileg gyenge elipszis, melynek 
keskenyebb átlója 22, hosszabb átlója pedig 24 miliméter. A felirata 
már nehezen olvasható és a következő a szövege:' SIGL : CIVI — 
MUAHACS. A címer alakja teljesen megegyezik az 1741-es pecséttel. 
A sisak felett jól kivehető a királyi pálcát és buzogányt tartó teljes 
férfi alak a XVI. században divatozó térdig érő páncélingben, a 
sisakon hasonló ruházatú alabárdot és buzogányt tartó vízzel. Ér

dekes a pecséten a város nevének írásmódja, mely teljesen megegye
zik azzal az írásmóddal, ahogyan 1690-től 1755-ig a baranyai szerb 
püspökök írásaiban volt használatos. Valószínűleg a pecsét vésnöke 
volt szerb.

Ez a pecsét eddig ismerten, az egyetlen példány. Belőle még az 
Országos Levéltárban sincs lenyomat.

A következő pecsétből egy példányt láttam már ott is a heraldi
kai osztályon. Az Országos Levéltárban 1906-ban helyezték el. Az én 
tulajdonomban levő egy régi mohácsi család irományaiból való és 
pedig ugyancsak végrendeleten volt mint hatósági zárópecsét. A 
XVI1L században, sőt még a XIX. század első felében is a végrende
leteket Mohácson a tanács előtt tették. Ilyen végrendelet rengeteg 
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maradt reánk s rendesen a város jegyzője írta. Eleinte beírták az 
egészet a város jegyzőkönyvébe, később pedig az eredeti okmányt 
letétbe helyezték a városházán. Ezeket az eredeti végrendeleteket 
azután a tanács és a fél jelenlétében a város pecsétjével zárták le. A 
szóban levő végrendeletet Lengyel Mihály mohácsi lakos 1774-ben 
íratta a városházán s a rajta levő zárópecsét sértetlenül megmaradt. 
A pecsét csaknem teljesen eltérő az 1754-es pecséttől, amint az az 
első pillantásra is megállapítható. Alakja teljes kör, átmérője 26 
milliméter. A címerpajzsban egy teljes alakú vitéz látható páncélban, 
sisakkal a fején. Bal karjában zászlót, jobb kezében kardot tart, 
amelyen egy levágott fej látható a XVII. században hordott vas

kalapba szorítva. A címerpajzs felett előrenéző a sisak, a szokásos 
sisaktakarókkal, rajta háromágú korona s ezen dísznek a címerben 
levő páncélos vitéz növekvőben. A körirat: SIGILLUM * CIVI 1A 
MOCHA * s a pecsétcímertől — a pajzs aljából kiinduló s a körirat 
elejétől végéig futó — pálmaág választja el. Az egész pecséten lát
ható hogy már egy gyakorlottabb vésnökkel készíttethették, aki a 
kivitelre nagy súlyt fektethetett, de aki heraldikailag kevésbbé volt 
képzett mint az első pecsét készítője. Ezt mutatja az, hogy a címer
ben és a sisak felett levő alakok eltérnek egymástól, hogy nem ra
gaszkodott az eredeti pecsét formájához s hogy a város nevében is 
egész gyerekes hibát csinált.

Nem is lehetett sokáig használatban. Mivel azonban úgy látszik 



59

az 1754-es pecsét elveszett, vagy igen primitvnek is gondolhatták, 
ennek az 1774-es pecsétnek alapján készíttették el az új pecsétet, 
1788-ban. Hogy ez tényleg így történhetett mutatja a nagy hasonló
ság a pecsétek címeralakjai között. Ebből a pecsétből számos le
nyomat maradt fenn, mert II. Józsefnek rendelete értelmében, min
den nyugtát és számadást pecséttel kellett ellátni s egv-két év szám
adásai megmaradtak.

Ez a pecsét is köralakú. Kisebb azonban az előbbenieknél. 23 
milliméter az átmérője. A pecséttest épúgy körül van pontozva, mint 
az 1774-es pecsétnél. A feliratot a pálmaágak helyett ugyancsak pon
tozás választja el. A sisak a címerpajzson szintén előre néz, rajta a

korona tisztán kivehető. A címermezőben levő alak a kardot, —ame
lyen most már nem egy vaskalapba szorított, hanem levágott turbá- 
nos török fej iil, — egyenesen tart ja, a kap jás zászlóval együtt, addig 
a felső alak ferdén, jobbradíílten párhuzamosan. Mint látni fogjuk ezt 
a hibát a többi pecséten is megtaláljuk. Átveszik erről a pecsétről. 
A pecsét felirata: SIGILLUM • CIVIT A “ MOHÁCS • 1788. A címer
alakok még páncélosak, fejükön kucsmával.

A következő pecsétnél ismét további változásokat találunk, bár 
látható, hogy a vésnök az 1788-as pecsét után dolgozott. Ez a pecsét 
egy úgynevezett fassionális levélen van, amelyben Lipozsencsics 
Stipán mohácsi lakos egy darab szántóföldjét eladja Vidák Péternek 
és erről vallást tesz a város bírája és tanácsa előtt. A fassionális le
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vél 1854-ből kelt, tehát a pecsét ekkor volt használatos. Az előbbitől 
elütő és a mohácsi pecsétek fejlődésében rendkívül fontos változás 
az, hogy a sisakon ülő alak turbános török. A kardon a fej tisztán ki
vehető minden jelleg nélkül. A pecséten évszám nincs. így keletkezé
sének pontos évszáma nem állapítható meg. A köriratban is van 
változás. Ezé ugyanis a következő: SIGILLUM CIVITATIS MO- 
HÁTS. A város neve tehát teljesen magyarosan van jelezve. A pe
csét köralakú és átmérője 26 mm.

Ezt a pecsétet átmenetnek tekinthetjük a tisztán magyar kör- 
iratú pecsétekhez.

Ilyet egy 1850-ből származó németnyelvű megkeresésen találtam 
először. Valószínű azonban, hogy jóval élőbbről való. Mohács

ugyanis V. Ferdinand uralkodása alatt. 1840-ben szabadalmas mező
város lett rendezett tanáccsal és törvényszékkel. Valószínűleg ez a 
pecsét is akkor készült. És használták az egész Bach korszak alatt 
fontosabb okiratoknál. Mert emellett a pecsét mellett feltűnik 
ugyanekkor már a nedves pecsét is és az németnyelvű minden címer 
nélkül.

Ez az első városi magyar pecsét szintén teljes kör és 52 mm. 
átmérőjű. Körirata: MOHÁCS VÁROSA 1848. Egyébként csaknem 
teljesen azonos az 1854-ből ismertetett pecséttel, de még jobban ki
vehető rajta, hogy a címerben és a koronás sisakon kaftános török 
áll növekvőben, jobb kezében karddal, amelyre egy fej van szúrva, 
bal kezében hosszúnyelvű lobogóval.
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Ezután már egyáltalán nem találkozunk a pecsét címerében tel
jes alakú férfival. A Bach korszak megszűnte után készített pecséten 
még feltűnik a sisak felett álló alakon a páncél, hogy azután végleg 
eltűnjék, azonban a kaftános alak megmarad továbbra is.

1863-ban már a száraz pecsét mellett általánossá válik a nedves 
pecsét használata és a legtöbb okmányon ez a nedves pecsét található 
most már magyar felírással így: SZAB. MOHÁCS VÁROS TA
NÁCSA.

1905-ig  Mohács a városi pecsétet használta. A legutolsó ilyen vá
rosi pecsétet Klombauer Antal jegyző készíttette 1900-ban. Ez a pe
csét lenyomata szerint az eddigi összes pecsétektől eltér. Körirata: 
MOHÁCS VÁROS * 1848. * A címerpajzsban és a sisakdíszen királyi

*) T. i. Mohácsé.

férfi áll növekvőben koronával a fején. A pajzson ülő sisak jobbra 
néz és korona van rajta. A címeralak jobb kezében kardot, bal ke
zében kis hétnyelvű zászlócskát tart.

Az 1905. évi községi pecsét is ezzel azonos.
Kérdés, hogy miként történhetett ez a nagy változás. És milyen 

alapon készítették ezt a címert? A probléma annál érdekesebb, mert 
még az első községi szabályrendeletben is, az 1848. évi pecsét alap
ján az 1. §. 2. bekezdése a következőképen szól:

- „Pecsétje:*)  a mezőben az egykori vásosi címer-pajzs, benne
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és fölötte kardot és zászlót tartó török — „Baranya Vármegye Mohács 
község * 1905“ körirattal.“

Ezt a szabályrendeletet Baranyavármegye Törvényhatósága
1906-ban  jóváhagyta, úgyhogy 1907-ben életbelépett.

Erre felvilágosítást ad az a pecsét, amelyet a jegyzők 1890-től 
1900-ig használtak. Ez a bélyegző még ma is megvan a mohácsi mú
zeumban. Egy rendkívül primitív gummibélyegző, amelyen kardélre 
tűzve már nem találjuk meg a fejet, a zászló nyele is megrövidült, 
úgyhogy a következő vésnök, akinek e bélyegző alapján kellett 
újabb pecsétet készíteni, saját felelősségére, egy heraldikailag helyes, 
bár a hagyományoknak meg nem felelő bélyegzőt készített. Az elöl
járóság pedig szép nyugodtan, senkitől sem háborgatva, használta.

Ez az úgynevezett Klombauer-féle bélyegző az. amely azután 
törzskönyvezésre került s melynek alapján a város címerét is meg
festették a várossá alakulás után, a mohácsi vész 400. évfordulója 
alkalmával. Ennél a bélyegzőnél a pajzsmezőben épúgy, mint a 
sisakdíszen a koronás király jobbjában szintén kardot tart, a baljá
ban levő zászló azonban háromszínű. A királyi alaknak nagy sza
kálla és bajusza is tisztán kivehető. Ruhája sújtásos magyar ruha

Ezt azután ugyanígy törzskönyvezték is.
A pecsét körül, mikor azt a község törzskönyvezés végett fel

terjesztette. nagy tudományos vita folyt, amelynek iratai ma is 
megvannak az Országos Levéltárban. A tudósok ugyanis megegyez
tek abban, hogy a címer királyi alakja nem lehet más, mint II. Lajos. 
Az volt a bökkenő azonban, hogy szakállal és nagy bajusszal volt 
megrajzolva. Tehát még sem lehet II. Lajos. Hosszas vita után azon
ban megegyeztek abban, hogy valószínűleg II. Lajosnak közismert és 
az ambrasi képtárban őrzött arcképe után lett a pecsét készítve s 
azért van szakálla és bajusza.

Mint fejtegetéseink során láttuk, a pecsétnek semmi köze nem 
volt az ambarassi képtárban őrzött arcképhez. Mohács város címere 
hosszas, két évszázados fejlődés után jutott ehhez az alakjához s az, 
aki 1700 körül az első pecsétet készítette, illetve tervezte, minden bi
zonnyal nem gondolta, hogy a XX. században nem azt fogják vésni 
a fémlaplra, amit a XVIII. században. S minden bizonnyal nem gon
dolt arra sem, hogy a buzogányból kard, a királyi pálcából és ala- 
bárdból valamikor lobogó lesz: három színű, nemzeti zászlócska.

Midőn Mohács várossá alakult, ennek a községi pecsétnek alap
ján készíttetett bélyegzőt. Ila ennek a bélyegzőnek a lenyomatát 
nézzük meg, akkor a Klombauer-féle bélyegzővel szemben ismét 
visszaesést kell megállapítanunk. A forma ugyanaz, de a vésnök a
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koronás király fejéről, alája tette a koronát, tehát egy teljesen ab
szurd címert produkált. A zászló alakja sem felel meg a törzsköny
vezett pecsétnek. Tehát ismét egy teljesen önkényű elgondolás alap
ján készült,

így vagyunk a városi címerrel is.
Mielőtt várossá nem fejlődött Mohács, a címert egyáltalán nem 

használták. Nem is volt a városban egyetlen egy épület sem, amelyen 
a városi címer látható lett volna. Kivéve a m. kir. állami polgári is
kolát. Ennek bejárata felett ugyanis az ország címere mellett van 
egy másik címer, amelyről sejteni lehet, hogy az csak városi címer 
lehet. Ez egy teljes alakú magyar vitézt ábrázol mentében. Bal kezé
ben zászló, a másik kezében pedig kardra tűzve egy török fej. Bizo

nyos róla, hogy 1896-ban készült, mikor a polgári iskola épült, de 
hogy milyen elgondolások alapján, kinek a tervei szerint és hogy ké
szítette. nem lehet megállapítani. A címer főleg azért érthetetlen eb
ben az alakjában, mert hiszen ekkor már voltak nagyszámban bé
lyegzők és az 1848-ig használatos pecsét teljesen alkalmas lett volna 
címernek.

Épígy vagyunk azzal a címerrel is, amelyet a város Hanuszik 
László budapesti heraldikai festővel 1926-ban készíttetett. Állítólag 
a megfestéshez az Országos Levéltárban kapta az utasítást. A címer, 
amelyet azonban most városszerte használnak, egyáltalán nem egye
zik a Klombauer-féle törzskönyvezett címerrel. A királyt, szakállta-
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lanul, hatalmas bajusszal ábrázolja, úgy a pajzsban, mint a si
sakdíszen. A ruházata sem királyi, hanem egyszerű nemesi köntös.

Az egész városban jelenleg egyetlen egy címer van, amely elfo
gadható. Ez is ebben az évben készült. A Mohácsi Csatakápolnában 
a bejárattól jobbra van megfestve. Gebauer Ernő pécsi festőművész 
tervezte és rajzolta. A címer alakja itt tényleg királyi és rajta királyi 
köntös van, a királyi jelvénnyel, kezében kardot és zászlót tart.

Ez felel meg legjobban még annak a fejlődési folyamatnak, 
amelyen Mohács város címere átment és addig, míg a város címeré
nek kérdése véglegesen eldől, ezt kellene használnia.

REBERICS IMRE EMLÉKEZETE? 
1844—1926.

Irta: Sziebert Róbert.

A „Pécsi Baranyainegyei Múzeum Egyesület“ 1926. évi május 
hó 28-án, egy az egyesület működésének kezdetétől fogva tevékeny 
és az egyesület érdekében mindenkor készséges és, lelkes választ
mányi tagját vesztette el.

Reberits Imre nyug, felügyelő-igazgató életének 82. évében elköl
tözött oda, ahonnét nincs többé visszatérés.

Azt hiszem a Múzeumegyesület vezetősége kedves kötelességet 
vél teljesíteni akkor, amikor jelen közgyűlése keretében rövidre 
fogott szavakban több évtizedes munkásságáról akar megemlékezni.

Reberits Imre Mohácson született 1844-ben augusztus 28-án ipa
ros szülőktől.

A tanítói pálya iránt érzett őszinte vonzalom vezette őt a felejt
hetetlen emlékű, kiváló pedagógus, Szauter Antal vezetése alatt álló 
és a pécsi kath. mintafőelemi tanodával egybekapcsolt kath. tanító- 
képezdébe, ahol 1861—62.-ben 53-an jártak az akkor még két Évfo
lyamból álló II. osztályba. Itt szívta magába a népoktatás ügye 
iránt való végtelen szeretetet, mely egész tanítói működése alatt piros 
fonalként húzódik végig. De nem is lehetett az másként, hisz oly 
ízig-vérig tanítóemberek voltak szellemi irányítói és vezetői, mint

* A Pécs Baranyamegyei Múzeum Egyesület 1927. március 27-én tartott köz
gyűlésén felolvasta Csernyánszky Lajos.
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boldogemlékű Szauter Antal, Mendlik János, Mendlik Ágoston, 
Warga Ferenc, Salamon József, Mendlik Mihály és Schmidt Péter 
főelemi tanodái tanítók, közismert jónevű pedagógusok.

Működésének első állomása Bajaszentistván volt, hol az ambició
zus fiatal tanító négy éven át vezette a kicsiny falucska tanköteles 
korú gyermekeit a szám- és betűvetés ismeretére. Isten-, haza-, ember- 
szeretetre. Szerette a falu népe, ragaszkodtak hozzá kicsi tanítványai, 
de a sors könyvében másként volt megírva jövő áldástosztó tanítói 
működösönek helyét illetőleg.

1866-ban október 1-én Pécsre került a pécs-budakülvárosi szt. 
Ágostonhoz címzett elemi tanodához, ahogy azt az 1847. évi október 7. 
kezdettel vezetett iskolai hivatalos jegyzőkönyv lapjairól olvassuk.

Abban a még mai napig is meglevő 1860. évben épült és ugyan
ezen év október hó 15-én használatba vett Sörház-utcai I. emeletes 
négy tantermes iskolaépületben találjuk Rebericset mint altanítót, hol 
negyedmagával összesen 530 fiú, 190 leánygyermeket tanítottak. És 
így „csak“ 150 tanuló jutott egy-egy tanerőre.

S hogy e helyütt ne kelljen sokat beszélnem az akkori iskolai 
viszonyokról, beszéljenek az alább felsorakoztatott számok.

A hivatalos kimutatás szerint szóbanforgó iskolában 125 magyar 
anyanyelvű fiú és 71 magyar anyanyelvű leány; 126 német anya
nyelvű fiú és 80 német anyanyelvű leány; 79 horvát anyanyelvű fiú- 
és 59 horvát anyanyelvű leány tanuló járt iskolába. Tehát 57’67% 
magyar, 59’62% német és 22’70% horvát gyermek járt iskolába.

Az emeletes ház helyén állt régi nádfedeles kis toronnyal bíró 
egy tantermes iskolaépület tanszobája 4 öl és 2 láb hosszú, 5 öl széles 
volt és a bérelt helyiség, mély 5 öl hosszú és öl széles volt és 
hová összesen 5 osztály járt 562 tanulóval birt és pedig:

a III. oszt.-ba 94 fiú, 50 leány, összesen: 144 tanuló
a II. „ 70 „ 37 „ „ 107
az I. ,, 116 „ 82 ____ „ 198

280 fiú, 48 leány összesen: 449 tanuló
A fiókiskolába: 65 „ 48 leány „ 113 „

összesen : 562 „
melyből látható, hogy nem volt valami rózsás helyzete a tanítóknak, 
de még kevésbbé a tanulóiknak az iskola hygiéniája szempontjából.

Nem terjeszkedhetünk ezúttal az akkori iskolai rendtartást, taní
tási anyagot, tanulásbeli eredményt illetőleg, csak megemlíteni kí
vánjuk, hogy az akkori tanteremhiány és túlzsúfoltság dacára is a 
háromévfolyamos elemi iskoláim! oly kiváló tanulók kerültek ki, 
MÚZEUMI ÉRTESÍTŐ. II—III. füzet 5
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akik későbbi gymnasiális tanulmányaik befejezése után szőkébb 
hazánk. Pécs városa történetében nevük fennmaradását értékes mun
kásságukkal biztosították.

Amint fennebb már említettem, a hiteles adatokat nyújtó és 
Krause Ferdinánd főtanító által 1847-től vezetett, tehát 80 éves 
múltra tekinthető hivatalos iskolai jegyzőkönyv elsárgult lapjairól 
olvashatók a következő nevek: Aidinger János, Erreth János, Erreth 
Lajos, Szauter Gusztáv, Károly Ignác, Loncsár József, Zsolnay 
György, Kóbor József, Pozsgay József. Liebbald Benno, Pucher Fer
dinánd, Csonka Nándor, Papp József stb., stb.

Ezen iskolától Reberits 1872-ben a még Mária Terézia által 
1778-ban alapított Pécs-belvárosi „kir. nemzeti iskola“-hoz, mely 
akkor már mint pécs-belvárosi községi fiúiskola szerepelt, az I. 
osztály tanítójává választatott, mint Mendlik Mihály utóda. Itt mű
ködött 1891. augusztus 15-ig, míg Repics Vince helyett a pécsi községi 
polgári leányiskola igazgatását át nem vette.

1907-ben  tb. felügyelőigazgatói címmel tisztelték meg, majd 
Schneider István felügyelő-igazgató elhalálozása után 1910-ben ő 
nyerte el a felügyelő-igazgatói tisztet, mely állásában az elemi isko
lák államosítása idejéig, három éven át működött a legnagyobb meg
elégedésre. 1915. december havában ment nyugalomba.

Pécs népoktatási történetében 50 évi munkásságával maradandó 
emléket biztosított magának. Ügy hivatásbeli, mint társadalmi műkö
désével a közjónak tett nagy és kiváló szolgálatokat. Igazi vérbeli 
tanító volt. Még sokak előtt kicsinynek látszó, semmitmondó állás és 
mégis mily nagy hatalom van a kezében az ifjúság zajtalan nevelése 
szempontjából. A jó tanító szeretetet, örömet, derűt, igazi életet visz 
magával a tanterembe és evvel oly megfizethetetlen kincset olt észre
vétlenül a minden szépre és jóra fogékony gyermeki lélekbe. Aki 
ezt egy félszázadon, majd egy egész emberöltőn át, mint Reberics 
cselekedte, nem-e érdemli meg, hogy' róla még halóporában is kegye
lettel meg ne emlékezzenek?

Sokszor hallani azon régi szállóigét: ..Akire az istenek haragsza
nak, azt tanítóvá teszik“, mely' mint minden közmondás a tényekből 
eredt, a mindennapi élet tapasztalatain alapult, tehát igaznak kellett 
lenni. Feltéve, de meg nem engedve, hogy tény leg így van, bár nagyon 
sokan vallják az ellenkezőjét. Reberics ajkairól soha sem hallottuk 
ezen szállóigét elhangzani.

Szerette pályáját és igaz örömét lelte munkájában és ezért is volt 
az oly eredményes. Az anyagiakért nem is halottak őt sohasem zú
golódni! l)e nem is lehetett arra oka. Ügy' a szülők, mint a felettes 
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hatóságok megkülönböztetett tisztelettel övezték mindenkoron. 
Amikor csak alkalom kínálkozott, kitüntető figyelemben részesítet
ték értékes munkásságáért.

Felejthetetlen kedves emlékként él azok lelkében ama nap, me
lyen nagyatádi Visy László dr. főispán 1915. évi június hó 2-án a 
Ferenc József rend lovagkeresztjének átadása alkalmával, mint a 
kultuszminiszter képviseletében magasan szárnyaló gyönyörű be
szédben méltatta Reberics Imre érdemeit, ki mint ember, mint tanító, 
mint családapa, kartárs, mint közember és vezető egyaránt példány
képül állítható.

Szavai szerint „Reberics Imre 50 éve tagja a nemzet nagyságát 
alapozó szerény tanítói tábornak,' szorgalma, soha nem pihenő, 
minden nemes ügyért lelkesedő tagja volt. A régi gárdából való, 
abból, amelynek még zengzetes édes nyelvünkért csatákat kellett 
vívnia, hogy ne csak a szellem, érzelem, de annak kifejező eszköze 
a nyelv is magyar legyen. Reberics Imre és korabeli pályatársai 
tették a szláv-germán Pécs városát azzá, ami ma! Az ő lelkiismeretes 
és kitartó munkájuk által lett magyar s a magyar nyelv és nemzeti 
szellem hatalmas vára. Magas, felemelő célok szolgálatában állott egy 
emberöltőn keresztül s helyét becsülettel töltötte be, a királyi kegy 
sugara egy méltó ember életét ragyogja s benne lett megjutalmazva a 
pécsi tanítóság is.“

A főispán idézett szavaihoz már nem igen kellene fűznöm sem
mit, de legyen szabad még megemlíteni, hogy Reberics Imre iskolai 
működésén kívül még oly eredményes társadalmi működést is fejtett 
ki, mely a város polgárságának legszélesebb rétegeiben is méltány
lásra talált.

Nem volt olyan akció, amelyben ha az ő munkaerejére szükség 
volt, hogy egész ember tevékenységét igénybevevő energiával közre 
ne működött volna abban.

A Pécsi Dalárdának, melynek 1866. óta (40 éven keresztül) mű
ködő tagja, 20 évig titkárja, 14 évig alelnöke volt, örökös tisztelet
beli elnökké választotta. Ezzel akarta leróni háláját azon férfiú 
iránt, ki tevékenységének legnagyobb részét a dalárda felvirágozta
tására szentelte.

Harminc esztendőn keresztül viselte a Baranyavármegyei Általá
nos Tanítóegyesület elnöki tisztét. A tanítók gyermekei érdekében 
tett munkája áldásthozó volt. Nyugdíjba vonulásakor díszelnökül, a 
Pécsi Tanítóegylet pedig tiszteletbeli tagul választotta.

Az áldozatos szívű kartárs, a vallásos lelkületű, hitbuzgó, intakt 
jellemű egész férfi, páratlan gondosságú családapa elvesztése őszinte

5*  
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fájdalmat váltott ki mindazok lelkében, akik őt közelebbről ismerték, 
tisztelték és szerették.

Reberics Imre pécsi tanítóskodásának kezdete és élete gyertyájá
nak utolsó lobbanása között 60 esztendő, mintegy másfél emberöltő 
múlott el. Hosszú idő egy ember életében, akit a Godviselés pátriárkái 
magas korral áldott meg. Az ő magas kora áldás volt reá nézve is. Az 
élet gondjaitól biztonságba helyezte a családját. Gyengült, de az 
utolsó pillanatig tisztán látó szemeivel látta az Ígéret földjét. Mert 
beteljesedik az, amit Pécs népokatása az alatt a 60 év alatt az ő aktív 
közremunkálásával is megtett. Aki, miként ő, az örökélet hitében él 
és hal és megéri ifjúkori álmainak beteljesedését, nyugodtan huny
hatja le álomra a szemét.

A szellem, mely őt éltette nem halt meg.
Szellemed közöttünk élni fog azon eszmék megvalósulása által, 

amelyeket itt a földön szolgáltál.
(lm perpetuum a ve, atque vale!) 
Áldott legyen emléke közöttünk!

IDŐSB LENDVAY MÁRTON VENDÉGSZEREPLÉSE 
PÉCSETT 1839-BEN.

— Egy darab emlék a pécsi színészet múltjából. —

1928. január 29-én volt hetoen éve annak, hogy idősb Lendoay 
Márton színművész, meghalt.

A magyar színészet történetének lapjain 1858. január 29-ét 
gyászkerettel kell körülfoglalni. A magyar színészet múltjának egyik 
legnagyobb alakja, a magyar színészet egyik kitűnősége, fáradhatat
lan úttörője, feledhetetlen titánja, e napon költözött el az élők sorá
ból. Ekkor játszotta el utolsó szerepét az élet színpadán. Tragédia 
volt az.

Forgatom, lapozgatom az én édes szülővárosomra — Pécsre — 
vonatkozó emlékeket, relikviákat és íme találok azok között kaden- 
ciát idősb Lendoay Mártonra is. Megtalálom nyomát annak, hogy e 
nagy művész, a Nemzeti Színház ezen erős oszlopa, midőn erejének 
teljében volt, Pécsett is szerepelt, városunkban is föllépett mint 
vendég.

Harminckét éves volt akkor Lendvaynk, mert 1807. november 
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4-én született és pécsi vendégszereplése 1839. november 6. és követ
kező napjaira esik. Nagybányán, Szatmárvármegyében látja meg a 
napvilágot, hol az elemi iskola elvégzése után a gimnáziumba irat
kozik, majd Szatmáron folytatja a középiskolai tanulást. Ott is, 
itt is, sokat műkedvelősködik. Sikert sikerre arat dilettánskodásával. 
Az 1828. év utáni idő döntő reá nézve. Ekkor jutott a legnagyobb 
elismeréshez. Mást nem hall a közönség köréből, minthogy lépjen a 
színészi pályára, nagy színészi talentumot látnak benne. Kár azt 
parlagon hevertetni. Magának is kedve volt hozzá. Lendvay sorsa el 
volt döntve. Fölcsapott színésznek. Korán nősül. Feleségül veszi 
Hivatal Anikót, a kedves színésznőt, kit később szintén a Nemzeti 
Színházhoz szerződtetnek és ott előkelő nevet és helyet vívott ki ma
gának. Lendvaytól utóbb elvált és Latkóczy Lajos festőművészhez 
megy nőül.

Lendvay Márton és hitvese: Hivatal Anikó, együtt küzdenek a 
létért a színpad deszkáin, Nagyvárad, Kassa, Pécs és más városok 
közönsége élvezi tehetségüket. Majd Budára kerülnek, honnan — 
művészetükkel átlépik a Dunát — egyenesen a pesti Nemzeti Színház 
falai közé mennek. Ide szerződtették a férjet is, a feleséget is — a 
művészpárt.

A Nemzeti Színház deszkáin páratlan az a siker, melyet Lendvay 
Márton elér. Az elismerés babérja egészen elborítja. Egy Hamlet, 
egy Othello megszerzi részére a közönség tetszését, majd Don 
Caesar és Fiesco látása után tombol a publikum, Sir Patrik, de leg
inkább Bánk bán előadásakor rajongással veszik körül. Romeo és 
Júlia darab Romeo szerepében éri el tudásának és tehetségének 
diadalát.

A vidéki színigazgatók sorra hívják vendégszerepelni. Boldog 
az a direktor,' kit Lendvay megtisztel vendégszereplésével. így jut 
el Pécsre is. Pécs városának jó neve van a színészek előtt. A pécsi 
„Bürgerliche Gesellschaft“ által tervbe vett állandó és önálló szín
házat 1839-ben kezdik építeni, melyben 1840-ben tartja az első elő
adást Schmidt Sándor, a pesti német színház igazgatója. így tehát 
1839-ben még teremben játszik a magyar színtársulat. A Jókai-téren 
levő, a Ferenciek-utcájával sarkot képező egyemeletes ház, mely
nek cégére — az ..Elefánt“ — még most is uralja ezen épületet, ahol 
a Radócsay-féle jónevű és kedvelt vendéglő van, volt a színészet 
ideiglenes tanyája. Az emeleten volt a színház. Ott, ahol most 
Oertzen Gusztáv báró, az én kedves iskolatársam lakik családjá
val. Egy nagyobb teremből állt Thália otthona. Itt vendégszerepelt 
Lendvay Márton, az idősebb.

Idősebbnek kell nevezni ezen Lendvayt, mert az 1830. szeptem- 
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bér 14. Kolozsvárott született fiát is Márton névre keresztelted, ki 
hasonlag a színipályára lépett és 1855. évtől haláláig — 1875. julius 
12-ig — a Nemzeti Színház deszkáin aratja a babért babérra. Ifjabb 
Lendvay Márton feleségül veszi a Pécsett, 1809-ben, aug. 25. született 
és 1854-ben Pesten meghalt híres Fáncsy Lajos színművész, a Nem
zeti Színház tagjának leányát: Fáncsy Ilkát, ki férjének művészi 
sikereit a maga művészetével is öregbíti. Az 1840-ben Pesten született 
Fáncsy Ilka, 1855-ben lép színpadra és oly elragadtatással játszik, 
hogy a Nemzeti Színház azonnal szerződteti férje mellé partnernek. 
Ifjabb Lendvay Márton játssza Rómeót és felesége: Fáncsy Ilka —- 
Júliát.

Idősebb Lendvay Márton tehát megtisztelte Pécs város közönsé
gét és a pécsi színészeket, eljött ide vendégszereplésre.

A múlt században, még az utolsó években is, az volt a szokás, 
hogy a vendégművészeket azzal is kitüntették, miszerint felléptei 
alkalmával üdvözlő verssel fogadták. Ezen üdvözlő verseket külön 
papírlapra nyomtatták és a karzatról, vagy a II. emeleti helyről 
szórták le a nézőtérre, hogy a hatás, a tüntetés és az érdeklődés na*  
gyobb legyen.

Egy ilyen üdvözlő vers van szerény gyűjteményemben, mely a 
nagyobb elragadtatás kifolyásaként piros betűkkel köszönti Lendvay 
Mártont, az idősebbet, pécsi vendégszereplése során. A betűk és a 
díszítés szerint a ..Lyceum nyomda“ volt az előállítója ezen üdvözlő 
költeménynek, melynek utódja a „Dunántúl“ részvénytársaság 
nyomdája.

A szent koronával ellátott magyar címer ékeskedik légiéiül. 
Alatta egy nagy, hosszúkás koszorút tart jobbról is, balról is egy- 
egy angyal. A koszorú alsó része rózsából van összefűzve, felül pedig 
két babérág ölelkezik. A koszorúban díszes betűkkel „LENDVAY- 
I1OZ“ szó olvasható. Alul a dátum: Pécsett, November 6-kán 1859. 
Hat soros, három strófában zengi Lendvaynak dicsőségét és dícsé
retét az ismeretlen poéta, kinek a színművészetért és Lendvavért 
való lelkesülése nagy, igen nagy. íme, az üdvözlő költemény:

LENDVAYHOZ.
Pécsett, November 6-án 1839.

Homályborított Pécs kies vidéke,
Elrejtve tőle bonni mennye’ éke,

A’ honfi szédeleg reménytelen;
Fényért sóhajt, ’s ím annak álsugára
Csillámlik. nem mellyt rég epedve vára, —

Követni indul azt; mert kéntelen.
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Elmiilt. Özönlik új élet szívére,
Bájjal pirosló hajnal kél egére,

Fénytelve díszük honnunk csillaga.
Varázs erővel hajtja hő keblünket
Gerjeszti, mint akarja, érzetünket,

A művészetnek éber Angyala.

Így egyesülve győz a’ hon’ szerelme,
Mert célja egy, mert csak egy szenvedelme,

Mert egyet értnek hű Magyarjai.
A’ fény TE vagy; — melly hogy soká vezessen, 
’S biztos vezére többnek is lehessen.
ÉLJEN kiáltjuk — ÉLJEN LENDVAY!!!

Katona József Bánk bánjában, Shakespeare Hamletjében és 
Othellojában, úgy Romeo és Júliájában mutatta be művészetét, tu
dását és erejét idősb Lendvay Márton a pécsi közönségnek, mely 
elragadtatással nézte és hallgatta a nagy művész hatalmas előadá
sát. szívhez szóló hangját, remekbe menő játékát. Hogy melyik 
darabban volt nagyobb, hogy melyik szerepben hódította meg job
ban a maga részére a pécsi közönséget, azt a krónikás nem je
gyezte föl. De meglehetünk győződve, hogy a hölgyvilág előtt a 
Romeo szerepében aratta a legnagyobb sikert a deli termetű, a hó
dító megjelenésű és a megnyerő hangú hős és szerelmes színész: 
idősb Lendvay, ki mint tenorista is megállta volna helyét Thália 
deszkáin. Vidéki színész korában tenorista szerepeket is játszott, 
illetve énekelt, pazar elismerés mellett. Egész egyénisége azonban a 
dráma felé irányította pályáját, hol pálmát pálmára kapott jutal
mul. Minden erejét beadta a szerepekbe, nemcsak testével játszott, 
hanem leikével is.

A Pécsi Nemzeti Casino régi jegyzőkönyveiből sok adatot lehet 
megtudni, melyek a pécsi színészet múltjára vonatkoznak. Visy 
László dr., Pécs szab. kir. város nyug, főispánja, a Pécsi Nemzeti 
C'asinó elnöke, a Pécs-Baranya megyei Múzeum Egyesület 1925. 
évi február 21-én tartott felolvasó ülésén élénk színekkel, meleg 
hangon, fenkölt előadásban, mutatta be, hogy a Pécsi Nemzeti Ca- 
sinó mennyi mindent tett színészetünk érdekében. Farkas József rév
komáromi színigazgató társulata játszott Pécsett, midőn idősb Lend- 
vay Márton idejött vendégszerepelni. A Casinó elhatározta, hogy a 
magyar színészetet pártolja és támogatja, miért is Kajdacsy Antal, 
Baranyavármegye főjegyzőjének elnöklete alatt egy bizottság ült 
össze, melynek tagja volt: Gaál Ferdinánd, tábla- és főbíró, Haas 
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Mihály, lyceumi tanár, (1858. ápr. 18-án szatmári püspökké nevez
tetett ki), és fíadenits Ferenc, akadémiai professzor. Ezen bizottság 
feladata volt bérletet gyűjteni és a színészetnek kezére járni, azt 
igazgatni, támogatni, jó tanácscsal ellátni. Görcsönyi és orahovicai 
Miliálovits Imre. Baranyavármegye táblabírája, a baranyavármegyei 
görcsönyi és baksai uradalmak, továbbá a verőcevármegyei orahovi
cai uradalmak tulajdonosa, a Casinó elnöke Pestre ment, hogy Far
kas József színigazgatóval Pécsre jövetele iránt tárgyaljon. De tár
gyalt az 185“. augusztus 22-én megnyílt Nemzeti Színház több első
rendű tagjával, művészével is, kik közül Fáncsy Lajos, Komlóssy, 
Lendvay Márton, Szerdahelyi József. Szentpétery Zsigmond ígéretet 
tettek, miszerint szívesen jönnek Pécsre vendégszerepelni, hogy a 
magyar színészetet megkedveltessék és állandósítsák.

Lendvay Márton, az idősebb, pécsi vendégszereplése alatt, ki
vitte azt, hogy a Pécsi Nemzeti Casinó átvette Farkas József szín
társulatának teljes vezetését akként, hogy a színészeket saját pénz
tára számlájára szerződtette, azokat fizette, bérlőket szerzett és az 
azoktól járó összegeket beszedte és elszámolta. Lendvaynk vállalta a 
művészi vezetést és rendezést és ezért 200 váltóforint havidíjat kapott 
és jelentkezésekor a Casinó őt tagjai sorába felvette, mint azt Visy 
László dr. a jegyzőkönyvekből — nagy fáradozással, türelemmel és 
gonddal — kikutatta. Az elsőrendű tagok havi fizetése Í00 váltó
forint volt, a pesti Nemzeti Színház tagjai, ha lejöttek, útiköltségük 
megtérítésén kívül egy jutalomjáték bérletsziineti hasznát nyerték.

Az 1854. volt azon szomorú év. melynek folyamán idősb Lendvay 
a Nemzeti Színházban, előadás közepette, összerogyott. Ez volt az 
ő utolsó föllépte. Ezen időtől élete nem volt más. mint kínos szen
vedés és vergődés, még pedig négy éven át. 1858. január 29-én jött 
a halál, mely örökre elvitte a magyar színművészet egyik tündöklő 
csillagát.

Budapesten, a kerepesi temetőben nyugossza örök álmát a mű
vész, a híres Shakespeare-alakító és a kitűnő szerelmes színész. Az 
á) sírmezőben, az 5. részen, a 2. sorban, a 12. síron levő bronzkoszorú 
levelein főbb szerepei olvashatók. Sírverse pedig több évi betegsé
gének kínjait is szóvá teszi:

„Végig játszót f ad magad százféle alakban, 
Míg színednek örök képe az egy haza volt, 
Élne halott voltál, élsz halva! Szerelmed örök mű, 
Életet életből így alakít a halál.“

Vele egy sírban fekszik a negyvenötéves korában meghalt fia, 
ifjabb Lendvay Márton, kinek sírfelirata:
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„A boldogult derék atyjának nyomába lépett, örökölte sze
repeit, folytatta dicsőségét és osztozott balsorsában; midőn mű
vészete tetőpontján legszebb koszorúit aratta, férfikorában ra
gadta el a kérlelhetlen halál."
Idősb Lendvay Márton elvált felesége, Hivatal Anikó, kit az

után Latkóczy Lajos, festőművész vett el, a Nemzeti Színház művész
nője, ki 1815-ban született Pesten és 1891. augusztus 6-án halt meg 
Budapesten, hetvennyolc éves korában, szintén a kerepesi temető
ben pihen. Sírversét Vörösmarty Mihály írta:

„Játszol örömmel, bánattal, játékodon átnul a sokaság 
S tapssal tiszteli szózatodat.

Nem tudják, hogy minden szó, mely szíveket áthat,
Szűdnek egy eltépett életörömébe került."

A pécsi születésű Fáncsy Lajos, a Nemzeti Színház elsőrangú 
tagja, a kitűnő intrikus szereplő, ifjabb Lendvay Márton ipa, kinek 
atyja a pécsi káptalan hivatalnoka volt, szintén a kerepesi temető
ben nyugszik. Sírját ezen fölírás díszíti:

„A magyar nemzeti színház koszorús tagja, s a nemzeti 
műveltségnek s színművészeinek huszonhét éven keresztül fa- 
radhatlan hű munkása."

És hogy a család egyik tagját se hagyjuk ki, látogassunk el 
ifjabb Lendvay Mártonná született Fáncsy Ilka, Fáncsy Lajosnak 
leánya, a Nemzeti Színház kitűnő szendeszereplője, Rómeónak pá
ratlan Júliája, sírjához is, kinek sírversét a poéta Szász Károly, a 
későbbi református püspök írta:

„Egész élte szenvedés volt. 
Egész szíve szeretett. 
Az ötét a földbe vitte, 
Ez a mennybe sietett."

Jöjjetek velem! Menjünk lelkileg idősb Lendvay Márton sírjá
hoz, onnan pedig családjának tagjaihoz, oda. hol ifjabb Lendvay 
Márton, Hivatal Anikó. Fáncsy Lajos. Fáncsy Ilka örök álmukat 
szövik arról, hogy bárha mielőbb a magyar színművészet ismét a 
régi Nagvmagyarország területén diadalmaskodhatnék. Jöjjetek, 
menjünk és tegyünk egy-egy babérágat örökéletű poraikra. Meg
érdemlik, mert rendes- vagy vendégszereplésükkel, művészetükkel 
a pécsi közönséget is — nagyapáinkat, dédszüleinket, elődeinket — 
szórakoztatták és gyönyörködtették. Iiónaky Kálmán dr.
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KISEBB KÖZLEMÉNYEK.
A Xavér-kápolna toronyórájáról. Bődéi Bödös Ferenc pécsi 

selyem-inspektor Hegyi György kapitányt először élőszóval, majd 
„legkisebb fejjhajtó szolgái, pécsi Sziget-városi lakósok“ nevében 
írásba arra kérte, hogy számukra „ide az Xaverius Sz. Ferenc 
kápolnájához egy órát kegyelmesen még éleiében sok ízbeli irgal
mas cselekedetei közt méltóztassék fondálni, mert szegény pécsi 
szigeti városi lakósok. akik kinbéli munkálkodásukban szüntelen 
foglalatoskodnak, — kivált ha szeles idők támadnak, — teljességgel 
sem órát, sem harangot nem hallanak.“ Hálából ígérték, „hogy mi
kor az órát ütni hallják, a felséges Istent, szegényeknek urát az 
ő leikéért imádni el nem mulasztják, — úri nevét pedig és címerét 
az óra táblájára, valamint szívükbe felmetszik.“

Erre Hegyi az 1798. okt. 25. Pécsett kelt végrendeletében így in
tézkedett: „itten Pécsett szigeti városon levő Xaverius Sz. Ferenc 
templomának tornyára óra csináltassák, akarom; és arra hagyok 400 
forintokat. — Ezen órának gondviselésére és reparációjára hagyok 
200 forintokat.“ A végrendeletet Kapuváry Károly táblabíró, Petheő 
Imre vármegyei jegyző, Hegedűs Ferenc táblabíró, Mestrovics 
György bíró és Járányi György polgármester hitelesítették.

Szentkirályi.

A pécsi iparosok mint városbírák. A XVIII. században Pécs 
városa különösképen megbecsülte iparosait, kik a régi céhvilágban 
igen szép tekintélynek örvendtek. 1707—1762-ig Pécsett több iparos 
volt a városbíró, kik közül nem egy több ízben is meg lett választva. 
Pécsi városbírák voltak: 1707. február 1-én Rochinger József pék
mester lett három jelölt közül megválasztva és három évig viselte 
szép hivatalát. 1715. szeptember 22-én Peinthaller István pékmester, 
majd 1714-ben Schiller Gábor asztalosmester lett az utóda és 1715-ben 
újra Peinthaller István pékmester lett a városbíró csak egy évre, de 
1718. május 26-án ismét őt választották meg egy évi időtartamra 
városbíróvá. 1720. január 26-án Rochinger József a már 1707-ben 
elsőnek megválasztott iparos városbíró lett újra két évre megvá
lasztva. 1727. május 12-én Buday Tamás szabómester, 1728. január 
21-én Kronawetter József piktor és aranyozómester, 1754—56. évek
ben Kleiner Farkas mészáros, 1759-ben Fischer Sebestyén borbély 
lett a városbíró. Ezután iparos nemesember került a városbírói 
székbe nemes Vlasich András csizmadiamester személyében. 1745. 
március 1-én négy évre Erdélyi Gábor kádármester, 1751. március 
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1-én Buday József szabómester másodszor, 1755-ban Erdélyi János 
piktor másodszor két évre, 1759-ben Edhoffer Lipót asztalosmester,
1761. augusztus 19-én Puskás László csizmadiamester lett a város
bíró. ki a latin, magyar, német és horvát nyelvet jól bírta és végre
1762. szeptember 17-én mint utolsó iparos városbíró Edhoffer Lipót 
asztalosmester lett másodszor megválasztva.

Diáktartás Pécsett 1814-ben. A múlt század elején a diákok 
elszállásolása úgy a diákok, mint a szállástadó gazdák részéről nagy 
szertelenséget mutatott, úgy, hogy a város tanácsa jónak látta rend
szabályozni a diáktartást. Ez a rendszabályozás a következőkép szól:

Rendszabások.
Mellyekhez minden házi gazda, a‘ kinél a‘ tanuló ifiúság közül egy, 
vagy többen koszton és szálláson, vagy egyedül tsak Száláson vágy
nak, magát alkalmaztatni köteleztetik.

Minthogy Ö Felségének több Ízben lebotsájtott leg Kegyelmesebb 
Királyi rendelései által az alább irt városi Tanácsnak parantsoltatik, 
hogy az iskolai tanuló ifiúságnak rendes, tökéletes nevelése különös 
figyelem alá vétessen, arra való nézve minden házi gazda, a ki deá
kot koszton és száláson, vagy egyedül száláson tart, magát a követ- 
kezendőkhöz alkalmaztattni fogja.

1- ör. Köteles az ollvan házi gazda a nála lévő ifiunak nem tsak 
kasztot és szálást adni, hanem annak erköltseire is különös vigyá
zattal lenni.

2- or. Több deákoknak egy házban való összve jövetele tilal- 
maztatik, ellenkező esetben a házi gazda a feleletnek terhe alá fog 
vonatattni.

5-or.  A házi gazda meg ne engedje, hogy az ifiu, főképpen pedig 
télen a Napnak lenyugvása után a házon kívül el ne maradjon.

4- cr. Ö Felségének leg Kegyelmesebb rendeléseihez képest a ta
nuló ifiaknak se kávé házokba, sem pedig a‘ kortsmákba, színjáték 
helyekre, úgy bálokba, vagy más tántzhelvekre se magoknak, sem 
pedig Szüllőikkel, attyokfiaival, vagy esmérőseivel menni szabad 
nem lévén, erre is a‘ házi gazdák különössen figyelinezni tartoznak.

5- ör. Tiltatik egy általában, hogy a‘ tanuló ifiaknak gondviselő- 
jeknek hire és tudta nélkül pénz kölcsön ne adatasson, őnekiek ru
házat ne tsináltasson, vagy tőlök akármiis zálogba el ne vetessen, az 
adott pénznek vesztessége alatt.

6- or. Minden eszközöknek, mellyek által nagyobb sértés történ
het, úgymint fegyvereknek, csákányoknak, furkós botoknak és több 
eféléknek vitelését Ő Felsége a‘ deákoknak el tiltattni kegyelmesen 
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parancsolván, erre is a‘ házi gazdák vigyázó szemmel lenni kötele
sek lesznek.

7-er.  Ila némely oskolai ifiu ezeket meg tartani nem akarná, az 
ollyant köteles a' házi gazda az oskolai Elöljárónak azonnal bé je
lenteni, külömben nékie ifiut magánál tartani nem fog engettettni, 
az ollyan ifjúnak szüllői pedig. a‘ ki az erkölcsi romlásra okot adnak, 
érzékenyen meg fognak biintettettni.

Költ Pétsett 19 dik Decemberijén 1814. tartott Tanácsüléséből. 
N. N. Szabad Királyi Péts Várossának Bírája. Polgármestere és Ta
nácsa. Dr. Fejes György.

A PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ FŐOLTÁRÁNAK 
1746-47-BEN AUGSBURGBAN KÉSZÜLT 

GYERTYATARTÓIRÓL.
A pécsi káptalani levéltár 165. fascicnlusában 8. szám alatt 23 

darab levél van, amelyek a pécsi székesegyház főoltára számára 
megrendelt gyertyatartókra vonatkozó levelezést tartalmazzák Fonyó 
Sándor pécsi kisprépost és püspöki helynök és Kelb (Kolb?) János 
Jakab augsburgi ötvös között az 1746—1747. évekből. Ezek a gyer
tyatartók már régen nincsenek meg. Hogy mikor és hová tűntek el, 
nem tudjuk. Az alakjukat sem ismerjük, mert bár a levelek mellett 
egy kis rajzot is találunk, mely egyszerű, nem a kor rokoko rt dúsá
ban. hanem a renaissance formáiban megtervezett gyertyatartót mu
tat, de a gyertyatartók nem ezszerint készültek meg; ez csak az első 
vázlat volt, melyet azonban nem fogadtak el Pécsett, hanem új ter
vet készítettek, amely azonban visszament a megrendeléskor az öt- 
vösmerterhez és sohasem jött vissza. Mikor tehát a levelezést közlöm, 
nem szolgáltathatok adalékot a kor művészi formaalakításához, ha
nem csak azt az érdekes tényt akarom a feledéstől megóvni, hogy 
a pécsi székesegyház díszítésében minden időben előkelő erőket fog
lalkoztattak és ha nem akadt ilyen színvonalas erő helyben, akkor a 
külföld olyan forrásai felé fordultak, ahonnan valóban művészi mun
kát várhattak. Ez többnyire Bécs volt, hiszen a magyar életet, főleg 
a XVIII. században, ezernyi szál fűzte ehhez az einpóriumhoz. Bécs- 
nek az ötvösség terén is jó neve volt abban a korban, de Augsburg 
régi tradíciói mégis csak verték a császárvárost. És Pécsett éjien a 
székesegyház felszerelésében már akkor volt néhány jó augsburgi 
ötvösmunka, tehát semmi csodálnivaló nincs azon, hogy a pécsi káp
talan odafordult, mikor a nemrégen elkészült székesegyházi főoltár 
fagyertyatartóit fémesekkel akarta felcserélni. Hogy épen az említett 
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mestert bízták meg a munkával, annak okát valami speciális aján
lásban gyanítom, bár erre semmiféle bázisom a levelezésben nincs. 
De így volt ez abban a korban, mert nem is lehetett máskép a közle
kedés nehézségei miatt. Vagy láttak valahol egy munkát, amely meg
tetszett és akkor a mestere után kérdezősködtek, vagy pedig valaki 
ajánlotta a mestert és akkor látatlanban is, ajánlóban megbízva, 
kísérleteztek a művésszel.

A levelezés német nyelven történt. Fonyó Sándor kisprépost, 
úgy látszik, nem nagyon tudott németül, mert leveleit latinul fogal
mazta meg és valakivel németre fordíttatta. A levelek Augsburgba és 
Augsburból Bécsen keresztül mentek és jöttek. Az augsburgi mester 
Johana Jacob Kelb, Bürger und Goldschmidt-nek nevezi meg magát, 
„wohnhaft in Merzenbad“, tehát nem lakott benn Augsburg vá
rosában.

Fonyó kisprépost első levelét, mely bizonyára az első megrende
lést tartalmazta, nem találom az iratcsomóban, hacsak azt a keltezet
len fogalmazványt nem tekintem annak, amelyben Fonyó rajzot kér 
a tervbe vett gyertyatartókról. Kelb 1746. március 27-ről keltezett le
velében már megállapítja, hogy a pécsi káptalan hat gyertyatartót 
aranyozott sárgarézből óhajt tőle. Kérdi, hogy az általa beküldött 
rajz szerint kisméretűek, vagy négy láb 5 hüvelyk magasak legye
nek-e. A nagy gyertyatartók együtt 864 forintba kerülnének. Ha 
azonban ezüstözve óhajtják, akkor a hat darab 560 forintba kerül. 
Ilyent sokat készített Itáliába is és az összes augsburgi kolostorokban 
is ilyenek vannak. Erre a levélre nem kapott választ, s azért május
8-án  kérdi a válasz elmaradásának okát. Vagy a mintáját küldjék 
vissza, vagy egy tallért fizessenek a költségeire. Erre Fonyó már má
jus 12-én válaszol. Két rajzot kér a gyertyatartókról, mert a bekül
dött (az, amelyik az iratokhoz most is csatolva van) igen kicsiny s 
arról a káptalan nem bírálhatja meg a tervet. Szeretné, ha a gyertya
tartók a templom felszentelése évfordulati napjára, vagyis a Pün
kösd utáni 15. vasárnapra elkészülnének. Mire Kelb május 29-én vá
laszolva, küldi a kért tervrajzokat s kéri a megfelelőnek kiválasztá
sát. Kijelenti, hogy ha nem bízzák meg a munkával, akkor a rajzok
ért kér 2 tallért „mert ez szokás.“ A súlyt márkában számítja. A káp
talan kiválasztotta a neki megfelelő tervrajzot s azt a káptalan pe
csétjével ellátva, megrendelés gyanánt visszaküldte Kelbnek, kiköt
vén, hogy a két nagyobb gyertyatartó 4 láb 9 hüvelyk, a közepesek 
4 láb, a kisebbek 5 láb magasak legyenek. Jó rézlemezből készül
jenek. Fenn tüske legyen a gyertya feltűzésére. Két gyertyatartó a 
főoltár melletti kredenzasztalra kerül. Tla jól dolgozik, más munkát is 



kap. Augusztus 26-ra készen legyenek. Pótlólag megírták, hogy a 
gyertyatartók lába egy lábnál szélesebb ne legyen. A gyertyatartók 
magassásáról fogalmat alkothatunk, ha szemünk előtt tartjuk, hogy 
a láb 51'6 cm., a hüvelyk circa 2'5 cm. Tehát a nagy gyertyatartók 
körülbelül másfél méterre voltak tervezve.

Kelb mester hozzáfogott a munkához. 1746. július 5-én kelt leve
lében értesíti Fonyót, hogy augusztus 26-ra nem készülhet el a mun
kájával. mert a kiválasztott modell szerint még sohasem csinált 
gyertyatartókat és a munka nagy. Először új mintát (modell) kell 
készíttetnie. Bizonyára a gipszmintát érti raja. Ügy látszik, előleget 
is kért, mert Fonyó július 28-án arról tudósítja, hogy 400 forintot 
küldött neki és egyúttal sietteti a munkát. A pénzt tulajdonkép 
augusztus 15-án indították útnak először Pinterhoffer pozsonyi tek- 
nősbéka-kereskedőnek, aki aztán Rössler Pál örökösnőjének Bécsbe 
küldte. Utóbbi augusztus 17-én jelenti Fonyónak, hogy a 400 forintot 
Pinterhoffertől megkapta és küldi Kelbnek. Mennyi közvetítéssel 
kellett akkoriban a pénzt elküldeni! Augusztus 29-én jelenti Kelb 
Fonyónak, hogy a 400 forintot augsburgi kereskedőktől átvette. 
Egyúttal arról is tudósítja, hogy a gyertyatartók lábait erősíteni kell, 
mert különben eldőlnek a súlyuk miatt és az arány is rossz erősítés 
nélkül.

Kelb egy rosszul sikerült célzást is tett a káptalan fizetési kö
telezettségének késedelmességéről. Amiért aztán Fonyó keltezetlen 
levelében szemrehányást tesz neki, hogy kételkedik a káptalan be
csületességében, pedig pecsétjével látta el megrendelését s különben 
is ilyen csekélység miatt nem veszélyezteti a tekintélyét. Most Kelb 
tőke nélküli ifjúnak mondja magát, azelőtt pedig itáliai szállítások
kal dicsekedett. Siessen a munkával s karácsonyig szállítsa, mert a 
Duna befagy és akkor nem szállíthatja. A méretektől ne térjen el, 
mert az új márványoltárral nem lesz meg a harmónia. A meglevő hét 
fagyertyatartó igen jó arányú. Az új gyertyatartók nem az oltár
lapon, hanem egy lépcsővel magasabban fognak állni. íme, milyen 
gonddal foglalkozott a káptalan a székesegyházi új főoltár művészi 
díszítésével! — Kelb válasza szeptember 7-ről már tárgyilagos. Az 
aranyozásig jutott el a munkájában s karácsonyra készen lesz. A 
tutajosok Katalin-napkor (november 25.) indulnak Augsburgból, 
Mellin és Winkler augsburgi kereskedőkhöz kéri átutalni a hátralékos 
díjösszeget, A 4 lábas gyertyatartó 26 márka nehéz. A 5 láb 6 hű
vel ykes 21 márka súlyú és a kredenzasztalra valók 9 márka nehezek. 
Fonyó november 21-én kelt levelében, azt írja, hogy ha a gyertya
tartók súlyosabbak a tervezettnél, annál jobb, legalább jobbak is. 
múzeumi értesítő. — n-m. füzet. 6
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Különben ismét hangoztatja, hogy karácsonyra itt legyenek. A szál
lítás módja Kelb gondja legyen.

Erre aztán furcsa fordulatot vett az ügy. Kelb 164". január 5-én 
kelt levelében kijelenti, hogy írására nem kapott választ s azért nem 
küldte el a gyertyatartókat karácsonyra. De ez csak ürügy volt a 
halogatásra. Az igazi ok Kelb bizalmatlansága a káptalannal szem
ben. Attól félt, hogy a kikötött árból hátralékos 478 forint 41 kraj
cárt nem fogja megkapni a káptalantól. Meg is mondja, hogy addig 
nem küldi a gyertyatartókat, míg a pénzt meg nem kapja. Nem sze
retné Bécsben újra kipakkoltatni a ládákat, mert a gyertyatartók 
felülvizsgálását itt (Augsburgban) „világhíres“ szakértők végzik. 
Erre a bizalmatlan levélre bizonyára nagy tárgyalás volt a káptalan
ban. Mert csak február 24-én válaszol Fonyó és megírja, hogy a 
hátralékot elküldte Kelbnek, tehát kéri a gyertyatartókat, hogy leg
alább husvétra Pécsett legyenek. Kelb már március 6-án felel a le
vélre. Panaszkodik, hogy csak 200 forintot kapott. Hol van a hiba? 
— kérdi. Ugyanazt a pénzt kéri, mert itt (Augsburgban) máskép 
fizetnek. A láda fugáit szurokkal kikente, beszögelte, viaszkos vá
szonnal betekarta. átkötözte, mert a tutajos fél az arany meghomá- 
lyosodásától. Bécsben újra jól pakkolják be. Tutajon szállít, mert 
az nyugodtan halad, ellenben a kocsi ráz. Bécsbe 8 nap alatt ér a 
láda. Az út nagysága miatt nem jöhet Pécsre magát ajánlani. A tu
tajos fuvarpénze 6 forint lesz.

Itt az iratcsomóban egy 174" március 24-ről keltezett pécsi 
püspöki nyílt levél következik a vámhivatalnokokhoz, hogy a 6 nagy 
és 2 kisebb (6 és 2 láb magas) gyertyatartókat ne rójják meg vám
mal, mert csak aranyozott rézből valók.

A gyertyatartókat azonban Kelb meglehetősen későn küldhette 
el, mert junius 15-én kelt levelében fejezi ki csak azt a reményét, 
hogy azok már Becsen át eljutottak Pécsre a tutajosmesterek út
ján. Ismét kéri hátralékos díját. Julius 10-én megint panaszkodik, 
hogy rosszul járt a fizetéssel, kevesebbet kapott, mert a közvetítők 
nem az eredeti pénzt adák neki. A valutáris bajok akkor is meg
voltak, akár csak manapság. Ebben a levélben azt is odavágja 
Kelb, hogy’ bizony’ a gyertyatartók nem igazi jó. tiszta ezüst munkák, 
hanem hamis munkák. Mintha azt mondaná, hogy’ egy augsburgi 
ötvöshöz nem méltó az aranyozott rézzel való dolgozás. Hogy 1747 
május 24-én még nem voltak a gyertyatartók Pécsett, az Fonyó e 
napról keltezett leveléből tűnik ki. amelyben felhívja Kelbet azok 
mielőbbi megküldésére és csak akkor menesztette útnak a fenn
említett püspöki pátenst a vámokhoz. A Dunán szállíthatók lesznek 
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a gyertyatartók — mondja Fonyó, — mert az Pécstől csak 5 mért- 
földnyire van. Azt is hangsúlyozza, hogy ő jó ezüst pénzt küldött 
Kelbnek, valószínűleg devalváltat adtak helyette.

Hogy Kelb nem volt megelégedve munkája, díjazásával, azt a 
fenntiekből látjuk, de hogy a pécsi káptalan megvolt-e elégedve a 
gyertyatartókkal, arról nem beszélnek a megsárgult írások. Való
színűleg igen, mert különben hangot adtak volna elégedetlenségük
nek a kanonokok a huzavonós Kelb mesterrel szemben.

Végül álljon itt még Kelb János Jakab ötvösmester specificá- 
tiója a gyertyatartók költségeiről. 8 darab nagy gyertyatartó, tűz- 
aranyozva, vasalás nélkül, összesen 173 márka 15 lat súlyban 868 fo
rint 45 krajcár. A lakatosnak 8 rúdért és srófokért a megerősítésre és 
a ládákra 4 forint, 2 forint, 1 forint 26 kr. és 2 forint 50 kr. összesen 
878 forint 41 krajcár. Megjegyzem még, hogy Kelb (Kolb?) János Ja
kab ötvösmester nevét nem találom Rosenberg Marc: Der Gold
schmiede Merkzeichen. 2. kiad. Frankfurt a/M. 1911. 20—194. olda
lain, ahol az augsburgi ötvösök vannak felsorolva.

Dr. Szőnyi Ottó.

MOZAIKSZEMEK PÉCS ÉS BARANYA MÚLTJÁBÓL.

1700. januárjában volt az első megyei teljes tisztikar megvá
lasztva a török idők után. A XVIII. századot következő tisztviselői kar 
kezdte meg Baranya vármegyében: főispán gróf Draskovics János, 
alispán Telessy de Telenau Jonathas, jegyző Simaházy Ferenc, fő
szolgabíró a pécsi járásban Hapsz György, a siklósiban Karácsony 
István, a mohácsiban Pólyák János, szolgabírák, vagy esküdtek a 
pécsi járásban Liptai Imre, a siklósiban Gludovics György, a mo
hácsiban Deli Simonovits János, táblabírák Pávics Ignác, egyszer
smind megyei biztos, Hajnolth Honorius és Kun Sándor. Egy év 
múlva 1701 február 20-án a vármegye felosztása akkép történt, 
hogy a pécsi járás hegyen túli részéből új járás alakíttatott dom
bóvári járás néven, a volt siklósi járás székhelye pedig Baranyavár 
lett s a járás új nevet kapott baranvavári járás néven.

1705. szeptember 12-én neveztetett ki báró Nesselrode Vilmos 
pécsi püspök Baranya, Tolna és Valpó vármegyék örökös főispán
jává. Főispánsága alatt igen sok pere volt Baranya vármegyével, 
s állandóan rossz viszony volt a megye és a főispán között. Előző

6*  
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életében a katonai pályán volt és a tábornoki rangig vitte. Mint 
szentszéki gróf iilt a főispáni székben. Meghalt 1752. október 14-én. 
A pécsi püspökök báró Nesselrode idejétől, azaz 1705—1777-ig 
voltak Baranya vármegye örökös főispánjai.

1715. augusztus 25-én a város tanácsa egyhangúlag kimondja, 
hogy a piacon, azaz a mai Széchenyi-téren Szentháromság szobrot 
állít fel. Erre nézve később a város Régész Pál pécsváradi kőfara
góval szerződést köt olyképen, hogy a kőfaragó 160 rénusi forint
ért tartós kőből elkészíti a Szentháromság szobor lépcsős talap
zatát és oszlopát. A nyers követ ő adja a szoborcsoport ozat formá
lásához a szobrásznak, míg a vas és kőműves munkát, valamint a 
fuvart a város szolgáltatja. Gyűjtés útján 145 frt 91 dénár folyt be. 
Az adakozók nevei közt van: báró Nesselrode püspök 24 frt, Ben
nau Henrik prefektus és neje 9, Radnich Simon aranyműves, Ka- 
pucsy György városplébános 4—4 frt, Jankovich Bonaventura, 
csepini Adamovich Pál, Gerster Ferenc molnár 2—2 frt, Friewcisz 
János Antal, Meszler Kristóf és Czuppon László 1—1 frt. A begyült 
pénzhez a tanács a bírságpénzekből 55 forintot utalt ki, a mutat
kozó hiányt a városi pénztárból fedezték.

1744. május 7-én borzalmas tűvész pusztított' Pécs városában. 
A tűz a Szigeti-országúton levő Pethő Imre házának pajtájában ke
letkezett egy oda beszállásolt temesi bánsági rác katona bűnös gon
datlansága folytán. Nyugatról jövő heves szél aztán elhamvasztotta 
a szigeti külvárosnak a belváros felé eső házait az országút mindkét 
oldalán. Igaz, hogy a belváros akkor még városfallal volt körülvéve, 
de a tűz oly nagy volt és a szél is vitte, hogy átcsapott a belvárost 
körülzáró városfal fölött a belvárosba is, végig söpört a Ferenciek- 
utcáján és a belváros délnyugati részének elpusztítása után ért csak 
véget. Az Irgalmasok-utcájának nyugati házsora is leégett a keleti 
házsoron álló kapucinusok, mai irgaímasok templomával együtt. A 
templomon túl keletre a tűz nem terjedt tovább. A kataszrófa után 
a tűzkárosultak adómérséklést kaptak, összesen nyolcvanegy ház 
lett a hatalmas tűz martalékává.

1820. december 12-én a pécsi borbélyok és sebészek céhe vég
legesen el lett különítve. Az a sebész, aki csak sebészetet folytat, a 
borbély céhhez nem tartozik, de aki borbély üzletet is nyit, az a céh 
tagjának tekintendő. Ez a rendelkezés az inasokra is kiterjedt, mert 
aki csak borbély akart lenni, arra a céhszabályok alkalmazandók, 
akik ellenben sebészi pályára készülnek, azoknak legalább is négy 
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latin iskolát kell végezniük és inaséveik alatt a bonc- és sebészi alap
tanokat megtanulni kötelesek. Ebből aztán vizsgát kell tenniük és 
csak a vizsga sikeres letevése után szabadulnak fel. Az ilyenek csakis 
okleveles sebészek műhelyében felszabadult inasok lehetnek. A tiszti 
főorvos jelenlétében okleveles sebészek által próbatétel alá veendők 
és utána különös bizonyítványt nyernek. A pécsi borbélyok és sebé
szek céhjének a pecsétje 1701-ből való. Ma a múzeum birtokában 
van. Körirata: „Sigill der Bader und Wundärzte in Fünfkirchen
1701.“ A köriraton belül a következő van: Krisztus a keresztfán, 
alatta Szűz Mária karján a kisdeddel, tőle két oldalt szt. Cosmas és 
szt. Damianus testvér vértanuk Dioclecián római császár idejéből, 
alul a mesterséget jelképező szerszámok.

1859. október 8-án volt először rendes magyar színtársulat 
Pécsett Farkas József igazgató vezetésével. A színház a Schnecken- 
berger-féle házban volt, a mai Szent Mór- és Király-utca sarkán. 
Ugyanitt volt ..Az arany naphoz“ címzett vendégfogadó is. Igaz, 
hogy már 1818-ban megjelent nálunk egy magyar társulat Balogh 
István vezetésével, de ők csak néhány napot játszottak itt, míg Far
kas társulata a téli szezonban hosszabb ideig állandóan játszott.

1849. január 50-án vonult be Pécsre az osztrák csapat báró Se- 
bottendorf császári és királyi 26. gyalogezred őrnagyának vezetése 
mellett. Bejelenti a városnak, hogy őt nevezték ki városparancsnok
nak s első legszükségesebb dolgának tartotta egy hűségnyilatkozat 
kierőszakolását. Ez a nyilatkozat a következő volt: ..Ali Alulírottak 
Pécs szab. kir. város nevében kijelentjük, hogy Őfelsége I. Ferenc 
József királynak parancsai iránt föltétien engedelmességgel leszünk, 
neki ezennel alattvalói hűséget fogadván.“ A hűségnyilatkozatot 
másnap január 51-én írta alá Müller Ferenc helyettes polgármester 
és Chachinovich Endre főjegyző.

1860. július 5-én új postajárat vette kezdetét. A levélposta 
Bécs, Sopron, Nagykanizsa. Eszék és Mohácsra naponkint déli 12 óra
kor ment, Budapestre naponta esti 6 órakor. Megérkezésük naponta 
8 óra. A szekérposta indul Pestre minden vasárnap, kedd, csütörtök 
és péntek este. Visszaér minden vasárnap, kedd, csütörtök és péntek 
délben. Mohácsra vasárnap és szerda délben indul, vissza pedig 
hétfőn és csütörtökön ér. Szigetvárra vasárnap, kedd, szerda és pén
tek reggel 6 órakor, vissza vasárnap, kedd, csütörtök és péntek dél
után 5 órakor. A siklósi szekérposta, mely pénzt is visz, naponta déli 
12 órakor indul és vissza vasárnap, kedd, csütörtök és péntek dél
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előtt 10 órakor ér. A posta ezenfelül közhírré tette a hivatalos időket 
is. Levélfeladási idő naponta délelőtt 8—12, délután 3—6 óráig. 
Ajánlott levelet csak délelőtt Mjíl-ig s délután 5—Vóő-íg. Pénzfel
adás naponta délelőtt 8—11, délután 5—5.

1864. március 4-én jött létre az az adásvevési szerződés, mely 
a mai Majláth-teret teremtette meg. A Majláth-tér és a környéke az 
irgalmasok rendházáé volt, mely teleknek tulajdonképen akkor nem 
volt sok rendeltetése. Minthogy Pécsnek kevés volt a piaca, egy 
újabb élelmiszerpiacnak ezt a telket szemelte ki a város és az irgal- 
masoktól 1600 négyszögölet megvett e célra. Az adásvevési szerző
dést az irgalmasok rendházának nevében Ürghe Imre prior és három 
rendtársa, a város nevében Nagy József polgármester írta alá.

Dr. Fejes György.

KÖNYVISMERTETÉS.
Bálint Ferenc: Siklós monográfiája. Az újabb időben meginduló 

és a falu életét a legkülönbözőbb szempontokból vizsgálat alá vonó 
községpolitikának ifjabb hajtása a községi monográfiáknak az iro
dalma. Amíg a községi politika egyes országokat, esetleg az egyes 
országoknak csak egy-egy meghatárolt részét vonja vizsgálati kö
rébe, addig a községi monográfia egy hely történeti, gazdasági, kul
turális viszonyait veszi szemügyre, amíg tehát a községpolitika ge
neralizál és az egyesekből állapítja meg az általánost, addig a köz
ségi monográfia az általános számára szolgáltatja az anyagot és a 
részletekben mélyed el és a kisebb helyeknek a viszonyaiban igyek
szik felfedni azokat az általános tényezőket, amelyeket a községi 
politika már megállapítot. A községi monográfiák nagyjelentősé- 
gííek azért, mert az ország különböző szociális és gazdasági viszo
nyainak a felderítéséhez nagymértékben hozzájárulnak. Egy olyan 
nép, amelyik a múltjáról tud és a múltjának felfelé ívelését vagy 
hanyatlását, pusztulását és felvirágoztatását biztos adatok alapján 
ismeri és a múltak tradícióit nemcsak a hagyományokból, hanem 
feldolgozott munkákból ismeri, sokkal jobban fog ragaszkodni szülő
földjéhez. sokkal inkább érez lelki közösséget azzal a hellyel, ahol 
élt, mint az, aki a múltak hagyományait nem ismeri. A lokálpatrio
tizmus, a szőkébb szülőföld szeretető is nagymértékben hozzájárul 
a nemzeti érzésnek a kifejlesztéséhez, már pedig a nemzet az ország,
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az egyes kisebb helyek apró építőköveiből tevődik össze hatalmas, 
pompás épületté.

Bálint Ferenc a nagymultú Siklós város monográfiájának az elké
szítésére vállalkozott. Amikor Siklós nevét halljuk említeni, úgy a 
múltból, mint a jelenből számos ismeretünk kapcsolódik e névhez. 
A török világ sok dicső tette, a muzulmán és magyar harcok soka
ságai, a keresztény és izlám eszméje, csatája, ádáz tusában Siklós 
vár alatt. A történelmi emlékek sokasága rakódik le a nagy napokat 
látott Siklós városára és adja meg a jövő fejlődés számára a múltak
ból a dicső időkből táplálkozó erőt. Az újabb fejlődés és az újabb 
gazdasági és társadalmi' élet is szépen fejlődik Siklós városában. 
Szomorú nevezetességű hellyé vált az országot pusztító egyke vesze
delemben. Erre vonatkozólag is Bálint az egész megyét, azoknak az 
egyke által megfertőzött helyeit számszerűleg kimutatja, lakosság
szaporodását és visszafejlődését vizsgálat alá veszi és rámutat az 
azokban rejlő gazdasági, erkölcsi, kulturális veszedelmekre.

Bálint Ferenc munkájának az anyagát két részre osztja. Az 
egyik a történeti vonatkozások feldolgozásából áll, a másik a jelen 
viszonyok taglalására van szánva. Feladatát akkor, amidőn arra 
vállalkozott, hogy Siklóst úgy hosszmetszetében a történeti szemüve
gen keresztül, mint pedig keresztmetszetében a jelen állapotok vizs
gálatában bemutatni akarta, jól oldotta meg és munkájával a to
vábbi kutatásokra biztos alapot nyújtott. Munkáját nemcsak azok 
figyelmébe ajánljuk, akik a községgel közelebbi kapcsolatban van
nak, hanem azoknak is, akik nincsenek szorosabb vonatkozásban 
Siklóssal, mert sok élvezetes és tanulságos dolgot fognak bent ta-

Asztalos Miklós dr.: Kossuth Lajos kora és az erdélyi kérdés 
(Budapest, 1928). Újra a Kossuth-kultusz korát éljük. Komor jósla
tai beteljesedtek, eszméi ma is elevenen hatnak, külföldi megbecsül- 
tetésünk még ma is abból a fényforrásból fakad, melyet ő gyújtott 
ki a számunkra. Viszont örökké sajgó sebünk marad Erdély elsza- 
kítása, mert hiszen az elrabolt területek koronája sa magyar kultúra 
integráns része marad mindenha. Asztalos igen érdemes munkása a 
múlt s a jelenkori erdélyi életnek, az „Erdélyi tudat kialakulása“ 
c. műve határozott ígéret volt részéről, hogy ezt a kérdést elaludni 
nem engedi, nehogy felejteni próbáljunk. Most azt a gyönyörű, ke
véssé közismert s tudományosan meg nem világított kérdést fogta 
meg. hogy kimutassa, miszerint Kossuthot, a 48. idők nagy államal
kotóját és törvényhozóját, még az erdélyi unió kérdésénél is orosz
lán-szerep illeti meg. Négy hatalmas fejezete tudományos módszer- 
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rei, a teljes rendelkezésre szolgáló forrásanyaggal felszerelve tár
gyalja a Partium történetét, melynek összeállítása így szintén 
hézagpótló, melegen vázolja a nagy Wesselényi agitációját, 
Kazinczy, Kölcsey és Deák szerepét az unió kérdésében, 
hogy azután megértsük, mi módon került a Pesti 1 Űrlapban 
írt cikkeivel Wesselényi megvakulása után a kérdés elő
terébe és a megvalósulás stádiumához Kossuth Lajos organikus 
munkássága révén. Betekintést nyerünk Erdélynek 1790—1848-ig 
terjedő politikai életébe s hogy az unió kérdése ott nem minden idő
ben volt népszerű, hanem a bécsi kormányzat abszolutisztikus kor
mányzata s a magyarországi politikai pártok erősödésének vagy 
gyengülésének körülményeihez igazodott. Komor pontossággal go
molyognak elő a műből a vészteljes felhők, a szászok s az oláhok 
nemzetiségi mozgalmai és izgatásai, melyek végül is az erdélyi állami 
élet felbomlására vezettek s a körvonalakban már felismerhető a 
mai katasztrófa okainak csírája. Végül igen értékes képet kapunk 
Kossuth emigrációs szerepéről, azokról a hallatlan erőfeszítésekről, 
melyeket ő nemzete érdekében kifejtett, hogy az oláhokkal kiegyez
zen s a végleges elszakadást megakadályozza. Ilymódon a confoede- 
rációs terv is helyes megvilágítást nyer Kossuth politikai pályafutá
sának befejeződését illetőleg.

Növeli a munka értékét a fejezetekhez csatolt bő irodalom, bál
áz a félelme, hogy a lap alján elhelyezett jegyzetek és utalások za
varnák az olvasót, nem egészen indokolt, hiszen így mindössze az 
irodalmi felsorolás elaprózásáról van szó, mely közvetlenebb, ha 
számmal jelezve ahhoz a részhez kapcsolódik, amelyhez tartozik, 
mert így viszont az az érdeklődő, ki valainely specifikus kérdés 
iránt érdeklődne mélyebben, nem jöhet rá a sommás felsorolás töm
kelegében. A különféle törvények, levelek, hírlapi részek feldolgozása 
is jobban indokolnák ezt az eljárást.

Asztalos dr. műve nagy szolgálat az amerikai ünneplés idején 
Kossuth emlékének, másfelől az erdélyi kérdés állandó ébrentartása 
irányában s ilyen értelemben véve a legnemesebb irredenta is.

Dr. Sebestyén Béla.
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A MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI.

Ajándékozások. A múzeum részére a következő ajándékok foly
tak be: benefai Bacsák Béla erdőmérnök bronzkori csákányt, dr. Rüll 
János mohácsi főorvos régi orvosi műszereket, XVIII—XIX. század-

Mecsekszabolcsi fiatal pár. Magyar.

ban nyomtatott könyveket, okmányokat, Lechner nővérek pisztolyt, 
kardot, könyveket és iratokat, Zsabokorszky Ferenc nyug, tanács
elnök régi könyveket a XVIII. századból, Horváth Lajos siklósi csíz- 
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madiamester, volt ipartestületi elnök ,,A békéscsabai céhek és ipar
társulatok“ c. könyvet, Piacsek Virgil kőfaragó okmányokat, régi 
írásokat, Hermann Irma pécsi háborús nyomtatványokat és újságo
kat, Visnya Ernő kincstári főtanácsos régi pécsi írásokat, képeket, 
térképeket. Nagy Gyula nyug, dárdai jegyző iratokat, nagyon szép 
növénygyűjteményt. Weber X. Ferenc pécsi festő fényképét és raj
zait. dr. Kenessev Aladár szemorvos a Ferenciek-utcájának térraj
zát 1884. évből. Fejes Károly rácvárosi plébános XVIII. és XIX. szá
zadból származó könyveket. Pintér Jenő táblabíró könyvet. Mihály 
Ferenc mérnök könyveket, Nendtvich Vilma óvónő régi ezüstpénzt, 
Debrecen szab. kir. város könyvet. Jancsek János D. G. T. ny. ellen
őre háborús dolgokat. Miskolc múzeuma könyvet. Sass György ny. 
tanító okmányt, Boszkovics Zsigmond ószeres XVIII. és XIX. szá
zadból való pénzeket, dr. Kovrig János orvos könyvet, Buttykay 
N.-né régi pénzt, Dunántúl és Részvénynyomda könyveket, Károlyi 
Emil építész okmányt. Dátán Sándor máv. tiszt vas ágyúgolyót, 
Vincze Kálmán szegényházi lakos papírmunkát, Sziebert Antal vá
rosi főpénztáros 15 kötet német lexikont, Reeh György ny. városi ta
nácsnok 48-as kardot, tőrt, pisztolyt, pecsétnyomót, iratokat, metsze
teket, térképeket, régi papírpénzt, régi órát. Nagy Pál árvaszéki el
nök papírpénzt. Nagy Jenő árvaszéki ülnök. Vámos drogéria. Schup
per Ödön és Róth Aladár tőzsdés papírpénzeket, Herger N. joghall
gató. Mayer József ny. máv. irodatiszt és Baumgartner Gyula nyom
dász ezéstpénzeket, Bezegli Gyula gyógyszerész mohácsi régi agyag
korsót, kőkori kőbaltát, agyagorsót, Rátli Mátyásáé mamut csontot. 
Papp István japán pénzt, dr. Majorossy Kálmán köny veket és néhai 
Majorossy Imre nyug, polgármester, a múzeum megalapítójának 
életnagyságú arcképfestményét. Havas Dezső siklósi polgári iskolai 
tanuló nagyharsányi cseppkövet ajándékoztak.

Mamut-lelet. A Dunagőzhajózási társaság egyik homokbányá
jában még a tavasszal mamutcsontokat talált a gróf Széchenyi Ist
ván akna mellett. A szép mamutleletből az értékesebbeket néhány 
hónapra átengedte a múzeumnak kiállítás céljából. Október hó 
14-étől a múzeum 1. számú termében vannak kiállítva az eddigi lele
teket felülmúló szép csontok. A pécsi és pécsvidéki közönség és isko
lák csoportosan járnak a múzeumba, hogy láthassák a nem minden
napi leletet. A következők vannak kiállítva: mamut bal agyar, liosz- 
sza 2 méter. 50 cm. szájnyílással bíró alsó álkapocs egy-egy foggal, 
kettő zápfog, vállcsont, csigolya csont, bordacsontok, lapockacsont, 
laposcsont, egy darab gyönyörű szép lábszárcsont, lábtőcsont. sip- 
csont és egy ős szarvas agancs.



93

A múzeum céhgyiijteményét a múlt hónapokban Lutz András dr. 
gráci egyetemi tanár tanulmányozta. Igen sokszor kifejezést adott 
annak, hogy a pécsi múzeum céhanyagának jó része ő előtte is isme
retlen, aki pedig a volt régi monarchia minden múzeumát bejárta. 
Egy általános, az egész volt monarchiára kiterjedő céhtanulmányt 
végez, mely hamarosan könyv alakjában lát napvilágot. Ebben ter
mészetesen a pécsi anyag is szerepelni fog. Legérdekesebbnek és leg
értékesebbnek a borbélyok és sebészek céhemlékeit találta Lutz dr. 
professzor, melynek pecsétjét külön képben szándékozik ismertetni.

Dr. Fejes György.

EGYESÜLETI HÍREK.

Az Értesítő csere viszonya. Értesítőnk a következőkkel áll csere 
viszonyban:

1. A magyar néprajzi társaság ember földrajzi szakosztálya által 
kiadott „Föld és Ember“ c. folyóirat, szerkeszti Kogutovicz Károly dr. 
szegedi egyetemi tanár.

2. A szegedi Ferenc József egyetem archeológiái intézet „Dol
gozatok“ c. tudományos folyóirata, szerkeszti Buday Árpád dr. egye
temi tanár.

3. Történelmi és Régészeti Közlemények Miskolc város múltjá
ból, szerkesztik Leszili Andor múzeumi őr és Nyiry Dániel Miskolc 
város főlevéltárosa.

4. Veszprém vármegyei múzeum kiadványai.
5. Vasvármegye és Szombathely város kultúregyesiilete ki

adványai.



94

Üj tagjaink 1928. április 15-től az egyesület tagjainak száma 
jelentékenyen megnagyobbodott. Üj tagjaink a következők:

1. Alapító tag:

Mohácsi II. Lajos múzeum

2. Rendes tagok:

Dr. Asztalos Miklós
Dr. Ábrányi Alajos
Árpád Ferenc, Németbőly
Danzinger Zsigmond

5 Dlusztusz Alajos, Németbóly 
Eifrid Ágoston. Siklós
Dr. Fischer Ernő, Mohács
Dr. Gábriel Pál
Halász Ferenc. Dunaszekcső 

10 vitéz Dr. Horváth Kázmér
Mohács

Dr. Kádas Lajos, Siklós
Käszdorf Károly, Németbóly 
Kocsis Béla

15 König János. Németbóly
Kőszeghy Gyula

Kresz Antal. Németbóly 
Lénáit Franciska
Lobi Klára

20 Dr. Leicht Ottó, Németbóly
■ Magyar István

Patonay Sándor. Siklós
Dr. Pogányné, Dr. Rosenspitz 

Berta
Dr. Riill János, Mohács

25 Schippert János. Németbóly 
Dr. Schneider József, Német

bóly
Sziinstein Alajos, Mohács 
Vöröss László, Siklós 
Dr. Zákonyi Mihály.

3. Előfizetők:

Í[. T. Piusz főgimn. könyvtára 
’olgári fiúiskola. Mohács 

Mohácsi Hírlap, Mohács 
Casinó, Németbóly 
Siklós nagyközség

R. kát. polgári leányiskola, 
Siklós

Ref. polgári leányiskola, Siklós 
Polgári fiúiskola. Siklós.

Gyász. Meghaltak: Zelcsny Ottó fényképész alapító, Madarász 
József és Végh Imre rendes tagunk. Emléküket kegyelettel őrizzük 
meg.

Kérelem. A múzeum egyesület vezetősége kéri azokat a régebbi 
tagokat, kiknek az Értesítő régebbi évfolyamai még meg vannak, 
ajánlja fel megvételre az egyesületnek. Az egyesület keresi különö
sen: 1908. I. évfolyam 1. és 5., továbbá az 1909. II. évfolyam 2. és 4. 
számait.
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Zsolnay szobor. Készítette Horvay János. Leleplezték 1907. okt 15-én.
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LflKÚSMŰVÉJZETI MŰHELY
SARKADI ÉS KÓBOR
PÉCS, APÁCA-UTCA 7. SZÁM.

Törv. bejegyzett cél?. Telelőn 5-22.

Belsőépítész, 
faszobrász, asztalos, 

tervező és kivitelező.
Minden e szakmába vágó művészi és 

tömegmunkákban.

Alapítva 1866. évben.

MESTRITS JENŐ 
GÉP- és LAKATOSÁRUGYÁR 
PÉCS, Munkácsy Mihály-ulca 35. sz.

Telefon 6-44.
Vasszerkezelek, épület- és zrűlakctos munkák. 
Csatornázási, vízvezetéki és egészségig,: 
berendezések. Modern autójavító műhelyek. 

Szakszerű autójavítások, regenerálások.
Garageirozás. autómosás, karbantartás, 

accumulator töltés.

Fiedler Aladár
könyvkötészete
Hunyadi - utca 2. szám.

Kész it minden e szakmába vágó 
munkákat, jó, olcsó, erős, 
Ízléses, művészi és gyors 
kivitelben.

Siklósi márványbányák.

Piacsek és Suschnik
PÉCS, Zsolnay Vilmos-utca 13.

Művészi márványmunkák, mint oltárok, 
epitaphiumok, síremlékek falburko

latok stb. " Továbbá villamos 
kapcsolótáblák márvány

ból és palából.

1 Szent István Társulat |
könyvkereskedése |

Pécs, Széchenyi-tér 18. sz. | 
Telelőn 11-79. X

I Dúsan felszerelt raktár: |
Művészeti és egyéb í

szakmunkákban, zeneművekben. |
Papiros áru és Írószerekben. J

Pécs városi levelezű-lap különlegességek, J 
iiT,..T.inTT_______________

Angster József és Fia 
orgona*  és harmoniumgyár r. t. 

Pécsett.

Uj orgonák és harmoniumok. 
Javítások, tisztítások és hango
lások. Uj homlokzatsipok a leg
rövidebb idő alatt készülnek.

Antik bútorok, régiségek 
vétele és eladása 

úgyszintén 
vállalom szakszerű javításaikat. 
Állandó raktár régiségekben.5chreiber Fin tál

Deák-utca 19. *s. Tel. 7-69.

Pécs legrégibb kárpitos üzeme.

LEDERER MANÓ kárpitos, díszítő 
és antik bútorkereskedő 

Modern és antik stilü 
bútorok állandóan raktáron.

Pécs, Ferenciek-utca 7. 
Kitüntetve 1888. Pécs. Aranyérem. 

Telefon 909.
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A „Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület“ Értesítője a múzeum közművelő
dési hatásának terjesztését tűzte ki célul. Közöl: archeológiái, művészet-történeti, 
eihnografiai. heraldikai, várostörténeti, jogtörténeti stb. értekezéseket; hírrovatában 
figyelemmel kíséri a pécsi városi múzeum fejlődését. Könyvismertetések és bírá
latok cím alatt felhívja a nagyközönség figyelmét a múzeális körbe vágó s első 
sorban Pécset s Baranyamegyét érdeklő irodalmi művekre. Egyesületi ügyek rova
tában közli a közgyűlés, valamint a nyílt felolvasó és zárt választmányi ülések 
lefolyását: levelezés rovatát pedig megnyitva az. érdeklődők számára, felvilágo
sítást ad a múzeális. archeológiái, eihnografiai stb. kérdésekben.

E folyóirat a ..Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület“ hivatalos közlönye, 
ennek kiadásában évnegyedenként (március, június, szeptember és december) 2—5 
ívnyi tartalommal, időnként képekkel illusztrálva jelenik meg. Az „Értesítő“-t a 
Múzeum Egyesület rendes tagjai tagilletményként kapják. Nem tagok részére 
8 pengő az. előfizetési ára. Egyes szám ára 2 pengő.

A szerkesztőséget illető minden közlemény a szerkesztő dr. Fejes György 
neve alatt: Pécs. Alajos-ulca 6. sz. címre küldendők. Ugyanide intézendők a rekla
mációk, melyeket azonban három hónapon belül veszünk figyelembe.

Tagsági díjak, pénzküldemények, előfizetési ár Tarai Lajos pénztáros (Pécs. 
Papnövelde-utca 25.) címére küldendők.

zlz „Éitesítő" közlemény cinek utánnyomása vagy fordítása tilos.



E M L É K B E S Z É D,
. MATTYASOVSZKY JAKAB VÁLASZTMÁNYI

TAG FELETT.

A Pécs-Baranyamegyei Múzeum-Egyesiilet 1925. évi január 
hó 17-én tartott választmányi ülésében elmondotta

Reéli György v. t.

A frissen ütött seb sajgó fájdalmával felelek meg egyesületünk 
megtisztelő megbízásának, hogy Mattyasovszky Jakab, nyug. oszt, 
geológus, választmányunk buzgó tagjáról emlékezzem, s merem ezt 
tenni azon kitüntető barátságnál fogva is, mellyel engem a megbol
dogult megajándékozott, s mely barátságot élte végéig szerencsés 
voltam érezhetni.

A közöttünk fennálló korkiilönbözetet nagyon is áthidalta az a 
mély tisztelet, mellyel személye iránt viseltettem, s az a mondhatom 
ragaszkodó barátság, mellyel csekélységemet elhalmozta.

Mattyasovszky Jakab az ősnemes Mattyasovszky családból 
fakadt ki.

Ezen család Liptómegyében autochton nemes család volt és a 
Sudina de Szelnicfő nevet viselte; 1285. évben kapta első ismert őse 
Mihály, a magyar nemességet, s vele együtt Alsó- és Felső Mátyás- 
falvát.

A család egyik ága a XVI. század közepe táján Szepes-megyébe 
szakadt, mely családnak tagjai ezen megye közéletében állandó és 
fontos szerepet vittek. Leginkább kitűnt közülök Mattyasovszky 
László nyitrai püspök, Magyaroszág kancellárja, ki 1705. évben halt 
meg. A család tagjaiból alispánok, főispánok, főszolgabírák váltak ki.

Ebből az ágból származik a mi Mattyasovszky Jakabunk.
Mattyasovszky Jakab bölcsője nem e haza földjén ringott. 

Atyja Mattyasovszky László csász. kir. huszárkapitány, Modenában 
állomásozott, ahol az osztrák hadsereg megszállva tartotta Itália e 
tartományát, s itt, illetve Modena közelében, Saliccto-Bussolinoban 
Ml'ZEUMI ÉRTESÍTŐ - IV. füzet. 7
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látott napvilágot 1848. október 15-én. Édesanyja a schweizi eredetű 
Gilli Katalin volt. Gyermekéveit és if jabb éveinek legnagyobb részét 
Schweizben, a nagyanyai háznál, és a luganói nevelőintézetben töl
tötte.

Középiskoláinak elvégzése után a Selmecbányái bányászati főis
kolában találjuk, mint az iskola hallgatóját, ahol ő az akadémiai 
ifjúság életében kiváló szerepet vitt.

A bányászati főiskola elvégzése után bányászi és kohászi okle
velet nyert, s csakhamar mint geológus a magyar állam háztartásá
ban helyezkedett el, s a földművelési magyar kir. minisztériumban 
nyert beosztást. Itt működik 1872. évtől 1887. évig.

A geológiai tudomány Mattyasovszky pályája kezdetén még 
nagyon zsenge korát élte nálunk, s máris reá hárul a feladat, hogy 
országunk geológiai felvételét eszközölje, mit mint az Északi vagyis 
első Felvételi osztály tagja. Dr. Hoffmann Károly magy. kir. főgeo
lógus, Lóczy Lajos oszt, geológus és Dr. Koch Antal kolozsvári 
egyetemi tanár társaságában tesz meg. Majd Sárkány község telepén 
és a Mátra hegységben a petroleum előfordulásnak geológiai viszo
nyait tanulmányozza, sőt miniszteri engedéllyel kiterjeszti e tárgy
báni kutatásait Romániának országunkkal határos kőolaj telepeire is.

Tanulmányozza Erdély bérceinek kőzeteit, az akkor még nagyon 
gyér vasúti országban, utazásait lóháton és gyalogszerrel téve meg: 
egy ilyen alkalommal abban a szomorú megtiszteltetésben volt 
része, hogy a román járőrök a határon elfogták, mint kémkedésre 
gyanús egyént, mit megerősíteni látszottak a nála talált térképek, 
letartóztatják, minden tiltakozása dacára a legközelebbi csendőr
állomásra kísérik, hol több napon át fogva tartják, míg a magyar 
kormány közbenjöttével szabadságát ismét visszanyeri.

Tudományos kiküldetéseiről, észleleteiről, és megfigyeléseiről, 
a magyar királyi földtaniintézet közlönyében, a Földtani Közlöny
ben. számol be. Mindazokat felsorolni, amiket 15 évi geológiai műkö
désében kifejtett, s melyek, mint már említettem, jelzett közlönyben 
láttak napvilágot, emlékbeszédem méreteit túlhaladnák.

Az 1885. évi budapesti országos kiállításon a magy. kir. földtani 
intézet is részt vett, persze versenyen kívül. E több csoportból álló 
gyűjtemény egyikét az agyag, üveg, cement és ásványfestékeknek 
ipari célokra szolgáló magyarországi nyersanyagait ő állította össze, 
s osztályozta Petrik Lajos tanár társaságában. E hangya szorgalom
mal végzett munkálatokért még kézzel fogható elismerés is jutott 
osztályrészéül, jelesen Dr. Hofmann Károly, Petrik Lajos és Dr. 
Safarzik Ferenccel együtt jeles működéséért közreműködő éremmel 
tüntettetett ki a kiállítás végrehajtó bizottsága által.
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1885. év őszén Mattyasovszkynk megbetegszik, minek folyo
mánya- bogy orvosi vélemény alapján több havi szabadságra kény
telen menni, s miután állapota nem javul, szabadságát meghosszab- 
bíttatja, s miután másfél éven át tartó szabadságolása sem hozza 
meg a kívánt gyógyulást, kénytelen volt nyugdíjazásáért folyamodni, 
s fényes jövővel kecsegtető pályájának búcsút mondani, melyet a 
miniszter (887. év december hó 10-én el is rendelt, betudván neki a 
földtani intézet kötelékében eltöltött 17 év és 10 havi szolgálati idejét.

Mattyasooszky Jakab
1848—19'5.

Igazgatója, az egész intézet nevében fájó szívvel vesz tőle 
búcsút, engedjék meg, hogy Böck János, ezen intézet vezető igazgató
jának, kit mi pécsiek igen jól ismerünk, búcsúzó szavait szó szerint 
idézhessem: „Igaz, mély sajnálattal látjuk ezáltal (t. i. a nyugdíjazás 
által) Mattyasovszky Jakabnak a magy. kir. földtani intézet köte
lékében eddig kifejtett tevékenységét befejezve, hol különösen a gya
korlati élet által a geológia iránt támasztott kérdések megoldása
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körül, nevezetesen pedig hazánknak, gyakorlati tekintetben figyel
met érdemlő agyagjainak egybegyűjtése, rendezése és katalogizálása 
körül fejtett ki nagyobb tevékenységet: de midőn a sors keze, talán 
örökre, megszakítá a köztünk fennálló karíársi köteléket, álljon leg
alább továbbra is érintetlenül fenn köztünk azon barátság és tisztelet, 
melyre távozott kartársunk mindenkor kiváló mérvben tarthatott 
igényt.“

E kartársi és baráti kötelék fenn is állott egész haláláig, mit 
nagyszámú e tárgvbani levelezései igazolnak, de hisz majdnem utol
sónak maradt Mattyasovszky Jakab az intézet akkori tagjai közül, 
mert ma már csak Dr. Szontagh Tamás, Dr. Safarzik Ferenc, Telegdi 
Róth Lajos főgeologusok vannak életben.

188í. évben házasságot kötött Zsolnay Terézzel, Zsolnay Vilmos 
majolikagyáros leányával: 188". évben nyugdíjazása után ipa bízta
tására belép gyárának kötelékébe, hogy tudását a most már általa 
feltalált, részben kipróbált s osztályozott agyagoknak és kőzeteknek 
keramikai célokra leendő céltudatos felhasználásával értékesítse. Tit. 
a Zsolnay gyárban látjuk működni ezután, mint Zsolnay Vilmos 
munkatársát, mígnem pár évvel ezelőtt végleg visszavonult ezen 
tevékenységétől is, hogy hátralevő napjait rajongásig szeretett csa
ládjának szentelhesse.

Az 1881. évben Zsolnay Terézzel kötött házassága a legboldo
gabb házasságok mintaképe volt, mely házasságból 5 gyermek szü
letett.

Bár mint említettem, bölcsője nem itt ringott, városunkba már 
csak mint kiforrt ember, élete delén jött s még hozzá a fővárosból, 
gyorsan beilleszkedett a megváltozott viszonyokba, mint szokták 
mondani, részben pécsivé is lett.

Mint a Zsolnay gyár beltagja tovább kutat, felfedez, ír és 
jegyez: munkálkodásának eredményével azonban szerényen már nem 
lép a nyilvánosság elé: de lm szaktudására, szakvéleményére szük
ség volt, s hozzáfordultak, szívesen és készséggel állt polgártársainak 
rendelkezésére. így a többek között városunk vízvezetékének kibőví
tése alkalmával a fortyogni források vizeinek felhasználása tár
gyában alakított bizottságnak is buzgó tagja volt.

Mint magánember, mély gondolkozásé, felette komoly, zárkó
zott természetű. E komolyság és zárkózottság alatt rejtőzött az a 
nemesen érző szív és őszinte lélek, melyek mindig feltörtek, ha vele 
bármi tárgyról eszmecserét folytattunk: mindenkivel szemben nyá
jas, előzékeny, nem éreztette senkivel sem szellemi előnyeit; a gyár 
nagyszámú munkásaival csak a szeretet hangján érintkezett, az indu
latok és heves kifakadásoktól természete úgyszólván mentes volt, s
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' ezen lelki tulajdonságok, a munkások, munkatársai körében is, a 
mély tisztelet és ragaszkodás érzéseit váltották ki.

De kivette részét a közéleti tevékenységből is. Pécs szab. kir. 
város törvényhatóságának sok éven át bizottsági tagja, a Pécsi 
Sertéshízlaló és Árúraktár és Előlegező Rt. egvik megalapítója, 
Nádasy Kálmán halála után annak elnöke. A Pécs-Baranvai Központi 
Takarékpénztárnak éveken át igazgatósági elnöke, a Múzeum- 
Egvesiilet és Mecsek-Egyesiilet választmányi tagja, utóbbi kebelé
ben működő barlangkutató osztályának sok éven át elnöke.

De sok éven át elnöke volt a Magyar Országos Bányászati és 
Kohászati Egyesület Pécsi fiókjának is.

Múzeumunk beléletében az őt megillető geológiai szakban töl
tötte be tisztét, a múzeumunkban található kőzetek, s azok egyeseiben 
talált állati és növényi maradványok megállapítása részben az ő 
fáradozásainak eredménye.

Megírja a Várady Ferenc által szerkesztett Baranyavármegye 
és Pécs szab. kir. város monográfiájában a megye és várost illető 
geológiai részt alapos mély tudással.

Porait folyó évi január hó 7-én a város közönségének osztatlan 
részvétele mellett átadtuk az enyészetnek: ott pihennek Zsolnay Vil
mos a keramika mesterének közelében, a mauzóleumban, a nagy 
mester közelében, akinek sok-sok éven át hűséges segítőtársa volt.

Emlékét kegyelettel őrzi meg egyesületünk, úgy múzeumunk 
Zsolnay szobája, melynek polcain elhelyezett különféle alakú és 
mázú dísz- és használati tárgyak megkészítéséhez szükségeltetett 
agyagok nagyrésze az ő fáradozó és kutató elméjének gyümölcsei, 
— úgy érzem e tárgyak szerény szavaim elhangzása alatt mintha 
megmozdulnának helyeiken.

Mattyasovszky Jakab! szeretett választmányi tagunk, pihenj 
békében: de emléked nem fog pihenni soha, mert azt ébren tartják 
érzelmeid és mélyen szerető szíveink!

STENGE FERENC 1866—1924.

Feldarabolt országunk amúgy is szomorú világában, nap-nap 
után szedi a kérlelhetetlen halál áldozatait, nem egy jelesünk dől ki 
az élők sorából és még hozzá idő előtt, mint Stenge Ferenc Baranya- 
vármegye alispánja is, szeretve tisztelt választmányi tagunk.

Most temettük el a közelmúltban közéletünk e kimagasló jelesét, 
kinek Baranyavármegye közéletében élete végéig vezető szerep
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jutott. Sajtit erejéből, eszével, tudásával, szorgalmával s amit első 
helyen kellett volna említenem, végtelen hazafiságával küzdötte fel 
magát a felette díszes alispáni székbe.

Stenge Ferenc a megye szülötte Pécsváradon látott napvilágot 
1866. évben. Iskoláinak elvégzése után 1888. évben Baranyavárme- 
gyénél lép szolgálatba, mint közigazgatási gyakornok, rövid időn 
belül aljegyző, majd főszolgabíró s 1902. évben mint főjegyző, majd 
életének kezdő delén 1909. október 11-én a megye alispánja lesz.

Munkásságát a királyi kegy is elismerésre méltatta. Érdemei elis
meréséül a Vaskorona és Ferenc József rendet kapta és a Porosz kirá
lyi Vörös Sass rend 111. és Schamburg Lippe György uralkodó herceg 
házi rendje II. és III. oszt, keresztjének tulajdonosa volt.

Mint hivatalfőnök a megtestesült pontosság, szorgalom, rend és 
ügyszerető, de felette igazságos. A közigazgatásban való jártassága, 
alapos tudása és gyakorlati ismeretei országos tekintéllyé emelték. 
Érzelmi húrokat nem tudott pengetni és mégis szívének jósága, lelké
nek nemessége kifejezésre jutott tetteiben és cselekedeteiben. Mint 
ember csendes, szűkszavú, de ezt már régebben gyötrő bajának kell 
betudni.

Midőn 1924. évi október hó 2-án gyötrő kínjaitól megváltja a 
halál. Baranyavármegye és Pécs város közönségének osztatlan rész
véte kíséri utolsó útjára. Közéleti tevékenységei ravatalánál, majd a 
később tartott vármegyei közgyűlésen a maguk teljességében lettek 
méltatva, mi több, a vármegye nemesen gondolkodó közönsége forrón 
szeretett alispánja nevének örök emlékére egyelőre egyszázmilliós 
alapítványt tett le. Szerény egyesületünknek már csak az elvesztett 
választmányi tagtól való búcsúzás jut osztályrészül.

Stenge Ferenc alispán választmányi tagunk, egyesületünk műkö
dését mindenkor a legéberebb figyelemmel kísérte. Rendeletet adott 
ki. hogy a vármegye területén talált leletekről, legyenek azok bármily 
csekély értékűek is. — a főszolgabíró útján azonnal jelentés teendő 
és a talált tárgy beszolgáltatandó. Ezen rendeletével sok-sok muzeális 
értékű dolgot mentett meg az elkallódástól és nagyban gyarapította 
múzeumunk gyűjteményét.

Egyesületünk mélységes fájdalommal búcsúzik szeretett választ
mányi tagjától. Emlékét hálás kegyelettel őrzi meg.

Eelol vastatott az egyesület 1925. január 17-iki felolvasó ülésén.



HOGYAN LETT PÉCS SZAB. KIR. VÁROS"

Pécsett, a 'Pettye fensíkján 1780 április 19-én nagy ünnepély 
volt, amelyre vidám népsereg gyűlt össze. Az egykori adatok fel
jegyzik e vigasságról, hogy ez alkalommal a Pettyén ökröket sütöttek, 
lakomát tartottak és sok ezer zsemlyét szórtak a nép között szét, míg 
a fensíkot koszorúzó hegyek sokszorosan szórták vissza az ünneplő 
közönség jókedvének zaját.

Pécs városa ezen a napon ünnepelte annak az örömhírnek közzé
tételét, hogy a város felszabadult a püspöki földesuraság alól és fel
vétetett a szabad királyi városok sorába.

Az az öröm és jókedv azonban, amely az ünnepnapon a lel- 
kekből kitörve hangossá és vigadozóvá tette a város lakóságát, 
hosszú érvtizedeken keresztül húzódó viszálynak, heves küzdelem
nek és harcnak volt késői eredménye. A felszabadulás újjongását 
korábbi évek panaszos sóhaja, elfojtott keserűsége előzte meg. a 
lakóság öröme gyökérszálaival küzdelemre kijelölt egyesek keservei
nek talajába nyúlt vissza s mint az életben annyiszor, ez alkalommal 
is a „mély gyökér ágya mély seb“ volt: a nagy eredmények csak 
nagy küzdelmeknek, verejtékes munkának lehettek eredményei.

Pécs város a püspökség megalapítása óta a székesegyház tulaj
donát képezte. Minthogy azonban a székesegyház javainak főkor
mányzása a püspököket illette meg, a püspökök nevezték magukat 
Pécs város urainak és ezzel a címmel tisztelték meg őket királyaink 
is. akik idők folyamán a püspökséget és a püspöki város lakóit kü
lönféle kiváltságokkal ruházták fel. vagy megerősítették már birt 
szabadalmaikat. 1543-ban a város török uralom alá jutott s innen 
csak 1686 október havában szabadult fel. A török uralom alól való 
felszabadulás után, a város feletti birtoklás joga a császáré lett, 
azon elv gyakorlatba vételével, hogy a földet a császári seregek hódí
tották vissza s így az a fegyver jogánál fogva a császárt illeti is meg. 
Képviselője volt ennek az elvnek Hans Karl Graf v. Tiniben generális, 
aki Pécs városa felett a török kiűzetése után a joghatóság gyakorlá
sával megbízatott. Nevezték ezen időt a kamarális kormányzat korá-

Bíilcsészettudori értekezlet. 
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nak és tartott a török uralom megszűnésétől 1703-ig. A város ebben 
az időben a kamara hozzájárulásával „Pécs szabad város" címet 
viselte. A karlovici béke (1699) után I. Lipót megszüntette a kama- 
rális kormányzatot, mivel a török elleni háborúk befejezésével meg
szűnt az a cél, amelynek érdekében a kamarális kormányzat tulaj
donkép alkottatott. A kamarális kormányzatnak ugyanis célja az 
volt, hogy a török hódoltság alól már felszabadult részek összes 
közjövedelmei az udvari kamara útján a háború folytatására és a 
vele kapcsolatos hadi költségek fedezésére legyenek fordíthatók. A 
háború elmúltával beszüntették tehát a kincstári kezelést és a kama
rális uralmat, és az uralkodó 1701. ápr. 9-én megjelent rezoluciójával 
elrendelte az újonnan megszerzett részeken a török hódoltság előtti 
egyházi javaknak az egyház kezéhez való visszaadását, az egyházi 
birtokok rcstitutiéiját. így kezdte meg. — a király ezen rendeletét 
végrehajtandó— Baranyában is működését a „ncoaquistica comissio", 
hogy a töröktől visszafoglalt területeket, minthogy a török uralom 
alatt elévülés nem számított, a török invasio előtti tulajdonosaiknak 
csekély hadikárpótlás ellenében visszaszolgáltassa, amennyiben a 
kérelmezők igényjogosultságukat okmányokkal tudták bizonyítani. 
Az igénylők között a püspök és a káptalan is megjelent, de igény
jogosultságukat csak régi dikális lajstromokkal tudták támogatni. 
Jólehet ezeknek az okmányoknak bizonyító erejét a bizottság nem 
tartotta elégségesnek, meri nem voltak eredetiek sem,— neoacquistica 
comissio mégis kijelölt birtokot a püspök és káptalan számára, 
mivel Őfelsége „ex gratia" akart nekik birtokot adni. Az erről szóló 
adománylevél kiadása, amely Bécsben, 1702 szept. 5-én kelt. — csak 
1705 április 19-én történt meg. Voltakép az okmány nem is adomány
levél, hanem a püspökséghez valaha tartozott falvak és javadalmak 
visszaszármaztatása (restitutio bonorum) s általában „nova donatio" 
név alatt leit ismeretessé.

Visszaadja a donatiós levél a pécsi egyháznak mindazokat a 
régi jogokat és kiváltságokat, amiket szent István királytól kezdve 
kapott, ugyancsak az 1557. 1559 és 1565-ból származott privilégiumo
kat is és kimondja, hogy Pécs városát is. valamint a városon kívül 
fekvő telekét s mindazt, ami ezekhez tartozik, a pécsi egyháznak, 
mint örökös földesúrnak, a földesúri jognak minden kellékével, 
örökre adományozza, hozzáfűzvén, hogy azon reményben, miszerint 
az egyház mindenkor „a mi szándékunk szerint fog eljárni."

A ., nova donatio" eldöntötte Pécs jövő sorsát. A király a sza
bad várost földesúri joggal a pécsi egyháznak, következéskép püspö
kének és káptalanjának adományozta s Pécs földesúri jövedelmein 
a püspök, a káptalan, a székesegyház és a létesítendő papnevelde 
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egyenlő arányú részesedését jóváhagyta. A városnak tehát egy
szerre négy földesura is lett, akik közül a püspök és a káptalan 
földesúri jurisdictiot nyert, a székesegyház és a papnevelde pedig 
joghatóság nélküli részesei voltak a földesúri javadalomnak. Jog
hatóságra nézve a püspök és a káptalan társföldesurak lettek volna, 
de a káptalan valójában soli'sem gyakorolta a földesúri jogokat. Gr. 
Nesselrode Vilmos (1703—1732) püspök kikiizdötte. hogy mint a pécsi 
egyház feje és püspöke egymaga gyakorolhassa a földesúri jogokat 
nemcsak a székesegyház és papnevelde, hanem a káptalan helyett is. 
Kívánalma azonos volt a város óhajával, mert a város is szívesebben 
szolgált egy. mint két földesurat. A birtoklás azonban még így sem 
volt békés. Mihelyt Nesselrode püspök a földesúri járandóságot kö
vetelte, súrlódás támadt és a püspök az uralkodó 111. Károly királytól 
kért orvoslást sérelmeire. Kérte, hogy a város az ő földesúri jogható
ságának formálisan alávettessék, hogy kényszerítve legyen a földes
urakat Magyarországon megillető járandóságok beszolgáltatására, 
továbbá, hogy fizesse meg a város utólag azon járandóságokat is, 
amelyekkel tíz év óta hátralékban van. Válaszképen azonban e kíván
ságokra az 1717. évi királyi rezolució megerősíti az ügy rendezésével 
megbízott kir. bizottság megállapításait és úgy intézkedik, hogy Pécs 
város földesurának elismeri ugyan a püspököt és köteles évi 500 
forintot úrbér címén fizetni, de a polgárság minden egyéb jobbágyi 
szolgáltatás természetével bíró kötelezettség alól örök időkre fel van 
mentve. Ezen egyezséghez 1721-ben még csekélyebb jelentőségű pót
lás járult.

A püspök és a város között ilymódon létesített egyezség azonban 
nem hozta meg a kívánt békét, sőt a püspöki földesuraság hovatovább 
mindig nagyobb nyögnek tiint fel a lakóság szemében és már 1758- 
ban, —gr. Berényi Zsigmond püspöksége és földesurasága idejében 
folyamodott Pécs városa a helytartótanácshoz és kérte régi kivált
ságainak újbóli megadását. Berényi Zsigmond halálával bekövetke
zett püspöki széküresedést pedig már véglegesen a földesúri hatalom 
alól való felszabadulásra és a szab. kir. városoknak kijáró kiváltságok 
kivívására igyekezett minden erejével a város felhasználni.

Tanúbizonyság erre az a három levél, amely az 1749. év április 
és május havában küldetett a pécsi káptalanhoz.1 A levelek Althann 
váci püspöktől, gr. Barkóczv Ferenc egri püspöktől és gr. Csáky 
Miklós kalocsai érsektől vették útjukat, tartalmuk rokonhangzású s 
mint a szövegekből kitűnik, már válasziratok, feleletek voltak a 
káptalan segélykiáltásaira. Úgy látszik, hogy a káptalan, a püspöki 

1 Kápt. levéltár, Ease. CCX1I. No. 20. 21. 22.
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szék árvasága folytán fokozottabb mértékben érezte a földesúri ha
talom megőrzésének felelősségét és tudomást szerezvén a lakóságnak 
a felszabadulás érdekében megindított küzdelméről, tanácsot kért és 
bíztatásra vágyott.

A küzdelem a maga hevességében azonban egyelőre még nem 
mutatkozott. 1751 július 50-án Mária Terézia Klimó György eszter
gomi kanonokot és nyitrai főesperest pécsi püspökké kinevezte s ezzel 
a vármegye új földesurat kapott. Fontos idők határmesgyéjét jelzi ez 
a kinevezés, mert az a huszonhat év, amit Klimó György a pécsi püs
pöki szék kormányzásában eltöltött, egyaránt gazdag volt esemé
nyekben, mind a püspökség, mind a földesuraság életét illetőleg.

M iután az uralkodónő kinevezését Róma is megerősítette, 
Klimó Györgyöt mindenkori jóakarója és barátja, a már kalocsai 
érsekké lett gr. Klobusitzky Ferenc. Pesten 1752 márc. 5-én felszen
telte püspökké. Sietve foglalta el az új püspök a már öt év óta 
pásztor nélkül lévő egyházmegyét és minden erejével hozzálátott 
püspöki és földesúri kötelességei teljesítéséhez. Kezdetben csen
desség volt a vármegyében, de csak kevés ideig. A felszabadulás gon
dolata már beékelődött a lakóság szívébe, a függetlenség vágya 
nemzedékről-nemzedékre szállt örökség gyanánt, és az érte való küz
dést kötelességüknek tartották az egymás nyomaiba lépő évtizedek
nek az életből távozni készülő, vagy életüket megkezdő emberei. 
Panasz, súrlódás, nézeteltérés, követelés volt minden téren. Hol a vá
rosnak volt baja a földesúrral, hol a vármegye keveredett viszályba a 
várossal, de itt is. ott is. a viszály éle legtöbbször a püspök ellen 
irányult, aki mint földesúr és a megye főispánja egyrészről a viszály 
okának tekintetett, másrészről a békítő szerepére volt hivatott.

Lássuk tehát Pécs városának az elibertatióért folytatott küz
delmét egyes részleteiben.

A város 1767-ben a helytartótanácshoz kérvényt nyújtott be,2 • 
amelyben kérte a fölszabadítását és felsorakoztatta ennek érdeké
ben érveit. Rámutat többek között arra, hogy a Lipót-féle adományo
zási levél 6. pontja a pécsi papságot csak ideiglenes administrátorrá 
teszi a város felett s kötelezi őket arra, hogy mindenkor az uralkodó) 
szándéka szerint járjanak el. És a kérvényt így fejezik be: „Térden- 
állva kérjük ezért Felségedet, hogy a felsorolt indokokat kegyesen 
mérlegelje, tekintettel Pécs város hűségére s alattvalói szolgálatára 
Pécs várost Győr példájára felszabadítani kegyeskedjék, mert Pécs 
városa kész az állami kincstári megillető adót megfizetni, valamint

5 Piisp. levéltár 1785/182.
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A pécsi püspöki és kanonoki sírbolt oasrácsos kapuja. 
Iparművészeti remek. Készült Pécseit a XVIII. század 

közepén 1?4? táján
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a püspökséggel szemben való kötelezettségének eleget tenni.“ Aláírva: 
Pécs város polgárai a bekebelezett nemességgel együtt.

A helytartótanács Pécs város kérvényét leküklte a vármegyéhez, 
mely — ugyancsak a helytartótanács utasítása szerint. — véleménye
zés végett az 1768 jan. 8-án megtartott megyegyűlésből Klimó püs
pökhöz. mint földesúrhoz továbbította. Klimó püspök ekkor Pozsony
ban tartózkodott és válaszát csak a május 15-án tartott megyegyű
lésnek adta át a teljhatalmú püspöki biztos.

A püspök válasza alapos és részletező, okos és világos.3 Hangzik 
pedig a következőképen:

Megkaptam Pécs város azon felterjesztését, amelyet szab. kir. 
várossá tétele ügyében Őfelségéhez intézett. Mielőtt azonban válaszo
lok, nagy körültekintésre van szükségem. Fontos okokat kell mérle
gelnem, nehogy vaktában mondjak le az egyházi javakról, vagy ha 
jogos a kérelem és számomra is előnyös, nehogy meggondolatlanul 
ellent mondjak neki. Miután a kérvény olyan dolgokról szól, melyek 
nem csupán tőlem függnek, hanem sok más személynek és feltételnek 
vannak alávetve, meg kell állapítanom elsősorban azt. hogy mit 
írnak elő ilyen esetekben az egyházi és állami törvények.

Ahhoz, hogy Pécs város polgárainak azon kérése, melyért a 
királyi trónhoz folyamodik, teljesíthető legyen, szükséges volna, hogy 
én lemondjak azon jogról, amit Magyarország felkent királyai adtak 
és szükséges volna, hogy e jogot örökre elidegenítsem. Ezt azonban 
sem a törvények, sem az egyházi cánonok nem engedik. Ellentmond 
ennek azon eskü szentsége, melyet minden javadalmas felszentelése
kor tesz s amely eskü alól csak a legfelsőbb egyházi tekintély adhat 
felmentést. A saját jogon és saját felelősséggel való elidegenítéstől pe
dig a lelkiismeret irtózik.

Ezeket nem azért mondom, mint hogyha az egyházi javak 
elidegenítése teljesen lehetetlen volna. Tudvalévő ugyanis, hogy 
magában Magyarországban is voltak már elidegenítések, sőt a pécsi 
polgárok felterjesztésükben hivatkoznak is Győr példájára, mely pár 
évvel ezelőtt még püspöki város volt s ma már szab. kir. város: 
csupán azt akarom megállapítani, hogy hogyha már történik elidege
nítés. annak nem szabad fontos okok nélkül történnie, valamint nem 
az egyház kárára, mely az elidegenítést elszenvedi, továbbá az elide
genítés az előírt forma szerint történhetik csak meg, azok beleegye
zésével, akiket az elidegenítés illet.

Miután Magyarországon a szent koronától erednek az egyház 
javai, mert Magyarország apostoli királyai adták azokat az egyház-

3 I’üsp. levéltár 1785/182.
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nak s mivel így azok a legmagasabb kegyuraság alá tartoznak, szük
séges, hogy az elidegenítéshez mindenekelőtt a királyi beleegyezés 
meglegyen. Emellett szükséges magának a javadalmasnak és ha káp
talanja van annak is a beleegyezése, mely beleegyezést azonfelül a 
pápa is, mielőtt jóváhagyná, felülvizsgáltat és azután oldja fel a 
javadalmast az el nem idegenítésről tett esküje alól. Ila nem csaló
dom, ezt az egyház azért írta elő olyan körülményesen, nehogy a 
javadalmasoknak alkalmuk legyen az Istennek szentelt javakat, ame
lyek az egyház szükségletére és jámbor célokra vannak rendelve, 
profán célokra felhasználni, valamint azért is, hogy az egyházi javak 
az egyház elszegényítésével a rokonoknak ne adassanak.

A jogtudósok ezeket az érveket feltétlenül helyeseknek mond
ják és veszik őket a régi királyi rendeletekből, pápai decretuniókból, 
amelyek használatosak s mindenütt érvényben vannak. Ezért mondja 
Espenius híres jogász, aki az egyházi kérdésekben egyébként nem 
elfogult, hogy az elibertatiéikhoz három dolog szükséges: 1. jogos ok, 
2. discussio causae (tárgyalás) és 5. a felebbvaló beleegyezése. Ezek 
után meg kell vizsgálni, hogy azok az okok, amelyeket Pécs város 
felszabadítása érdekében felhoz, vájjon olyanok-e, hogy miattuk a 
régi királyoktól és újabban Lipót király adományozása folytán nyert 
jogokat, a kérelemben felsorolt kárpótlásokért örökre elidegenítsem. 
— Hogy ez ügyben világosan és könny énért hetően tárgyaljak s annak 
idején a vármegye közgyűlésén elmondjam, a következőkben a fel
terjesztés egyes részeit idejegyzem s azokhoz hozzáfűzöm saját meg
jegyzéseimet.

És most következik hosszasan a püspök reflexiója minden 
egyes pontra, minden egyes érvre vonatkozólag, azonban csak írásban. 
Nincs róla tudomásunk, hogy a püspök jelzett szándéka szerint járt 
volna el és élőszóval adta volna elő a megyegyűléseu érveléseit.

Ezt követte ismét a város válasza, cáfolva a püspök okadatolá
sát, szintén pontról-pontra haladva.4

S a következő években sem szűnt meg a város továbbmunkál
kodni a felszabadulás érdekében, újabb és újabb felterjesztést intézett 
Őfelségéhez, amelyekre a helytartótanács 1775 aug. 25-án és dec. 
25-án leírt a vármegyének és felszólította, hogy kérje fel a vármegye 
földesurát, hogy hogyha eddig ezt nem tette volna, véleményét leg
később egy hónapon belül az elibertatió ügyében nyilvánítsa, miután 
Őfelsége mindazt, ami a város felterjesztésében foglaltatik, a leg
rövidebb időn belül teljesíteni kívánja.5

* Püsp. levéltár 1785/182.
9 Püsp. levéltár 1785/182.
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A város felszabadítása ilyenkép elhatároztatván, a baranyai 
Karok és Rendek 1774 jan. Il-én közölték a püspökkel a Helytartó
tanács véleményét és utasítását.0

1774 március 18-án elkészült Klimó György pécsi püspök vála
sza.* 7 8 * Többek között ezt írja benne: ..Én. aki 22 év óta kormányzom 
ezt a várost és már sok bajt láttam, a városnak a szabad kir. városok 
sorába való felvételét semmikép sem ellenzem és valóban a leghálá- 
datlanabb volnék az összes halandók között, ha én. aki Őfelségének 
már annyi kegyében részesültem, Őfelsége akarata előtt meg nem 
hajolnék, amikor csak tehetem.“ — Ugyanakkor azonban hozzáfűzi, 
hogy mégsem tehet mindaddig semmit, amíg esküje alól, amellyel 
birtokaihoz kapcsolva van. a pápától, mint illetékes hatóságtól fel
mentést nem kap. A pápához kell tehát folyamodni és reméli, hogy 
ezt a lépését Őfelsége is támogatni fogja. Aztán így fejezi be szavait: 
„Ehhez a folyamodáshoz, amely vagy általam, vagy a nuntius útján 
történik, én most és mindig a legkészségesebben hozzájárulok és 
kijelenteni, hogy amint a római pápa engem arra felhatalmaz. Pécs 
városnak, a szab. kir. városok sorába való felvételéhez készségesen 
hozzájárulok.“

’ ’ Piisp. levéltár 1783/182.
7 Kápt. levéltár, Fasc. 127 No. 6.
8 Kápt. levéltár, Fasc. 127 No. 8.
’ Kápt. levéltár. Fasc. 127 No. 9.
10 Kápt. levéltár, Fasc. 127 No. 14.

Ugyanebben az időpontban kelt a káptalan válasza is. amit az 
elibertatio ügyében a vármegyéhez intézett.“ Tartalma egyező a püs
pök válasziratáéval, álláspontjuk szintén ugyanaz: egyházi jogok és 
javak elidegenítéséhez, csak a pápa különös engedélyével járul
hatnak hozzá.

Baranya vármegye kézhez vevén a püspök és a káptalan vála
szát, a nyert utasítások alapján, az intéző bizottsághoz továbbította 
őket. Bécs azonban nem óhajtotta a pápa szereplését Pécs városnak a 
szab. kir. városok közé való emelésével. így Klimó hivatkozását a 
pápai engedélyre figyelmen kívül hagyta. Sem maga nem fordult a 
beleegyezést elnyerendő Rómához, sem a püspököt erre nem szólí
totta fel.

Klimó püspök tehát a maga elhatározásából küldte jelentését" 
1775 okt. 26-án VI. Pius pápához az ügy állásáról és kérte, hogy 
Őszensége oldja fel őt esküje alól, — mely az egyházi javak elidege
nítéséhez való hozzájárulásnál őt köti. Ugyanekkor levelet küldött 
még Giordani Bernát kanonoknak.10 a római udvarban a pécsi püs
pökség ügyeinek referense volt. Ismerteti a kanonokkal, hogy a pécsi
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polgárok ismételt lépései, amelyeket felszabadításuk érdekében tettek, 
vázolja Bécs magatartását és kéri, hogy legyen támogatója Öszent- 
ségénél. -■

A pápa válasza.1' amit Caraffa bíbornak útján küldött Klimó- 
nak, 1775 dec. 9-én kelt és kifejezetten visszautasító. Megtagadja 
beleegyezését és kijelenti, hogy semmiféle alkuhoz hozzá nem járul. 
Csupán egy lehetőséget enged a püspöknek, amikor ezt írja: „Ameny- 
nyiben Méltóságod vis-majortól kényszerítve, a várost megtartani 
nem tudná, ez a körülmény felmentené a felelősség terhe alól, mert 
ezen esetben nem adná oda a birtokát azoknak, akik azt elveszik, 
csak nem tudná megvédeni velők szemben."

11 Kápt. levéltár. Fasc. 127 No. 11.
12 Kápt. levéltár. Fasc 127 No. 12.

Ugyanekkor megérkezik azonban Giordani P. Bernát kanonok 
privát levele a püspökhöz s ez belátást enged a pápa elhatározásába 
és felfejti a római udvar azon indítékait, amelyek elhatározását 
eredményezték.11 12

Ezeket írja Giordani levelében:
Három dolog nőit, ami a pápát arra bírta, hogy megtagadja a 

szentszék beleegyezését. 1. azért, mert a cs. és kir. udvar egy szóval 
sem említette ezen ügyet és megbízást sem adott erre Rómában lévő 
követének, 2. mivel csak a jövedelmek megváltoztatásáról van szó és 
a földesúri joghatóságról szó sem esik (amelyet ha elveszít ennek a 
városnak a földbirtoka, akkor a te egyházad veszíti el) s ez a jog 
inkább figyelembe veendő, mint a jövedelem. Azért kívánta a szent
szék. hogy ennek a megváltásáról nyilatkozott volna a császári udvar, 
tekintettel arra az ősi buzgóságra és hűségére, amellyel az egyházai 
szemben mindig viseltetett s amellyel az összes katolikus fejedelme
ket felülmúlta és felülmúlja,

5. Meri ez ez a megváltás, amelyről szó van, kellő alap nélküli, 
mert majdnem egy évszázad óta és pedig megszakítás nélkül bírta a 
pécsi egyház ezt a jogot és koncessiója is volt, amely a fejedelmek 
bőkezűségéből joggá lett és pedig a kánonok szerint szent joggá, mert 
az egyháznak adott javak úgy tekintendők, mint az Istennek adott 
javak. Ezen érvek alapján reméli a pápa, hogy Őfelsége, aki Rómá
ban és mindenütt mint az egyház pátrónusa és jámbor védője tisztel
teik, elfoglalt álláspontjából engedni fog. vagy ha ebben indokolt 
oknál fogva megmaradni óhajtana, úgy az okait a pápának fel 
fogja tárni.

A pápai trónnak ellenállása azonban nem vetett gátat az eliber- 
tatio küzdelmeinek. Sőt ez a küzdelem, mint á torlaszokkal megza-
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vart folyam egyre hatalmasabb és erőszakosabb hullámokban höm
pölygőit tova, készen arra, hogy minden akadályt megsemmisítsen 
útjában.

Klimó püspök, miután megkapta Róma utasítását, annak ér
telmében járt el.

1776 január 18-án felterjesztést intézett a kancelláriához.13 és a 
felterjesztéshez hozzácsatolta eredetiben a tiltó értelmű pápai szöve
get is. Megírja, hogy ő akkor, amikor a felszabadításhoz rendelt 
királyi bizottságot kinevezték, hogy látszatát se keltse annak, mintha 
a felszabadításnak valamiféleképen útját akarná állani, Őszentsége 
beleegyezését kérte és ezzel megtett mindent, amit Őfelsége szándé- . 
kának előmozdítására megtenni módjában állt.

Az ismételten említett kir. biztosok Sauska Antal kir. tanácsos 
és Kruspér Pál. a bécsi kamarális kerület főnöke voltak, kiket Mária 
Terézia még 1775. év augusztus 51-én kelt rendeletével nevezett ki 
ezen minőségükben, a város felszabadításának sikeresebb keresztül
vitele érdekében. Sauska Antal Pozsonyban, 1775 szeptember 1-én 
keit levelében értesítette is Klimó püspököt megbízatásukról és arról, 
hogy megbízatásuk teljesítésére Pécsre érkeznek.14

Azután pedig ily értelemben folytatja a püspök a kancelláriá
nak írt sorait:

A pápai beleegyezést kérelme dacára nem nyerte el. S ilyen kö
rülmények között a királyi megbízottakkal semminemű tárgyalást 
nem kezdhetett, mivel megkötötte ebben az egyház javainak el nem 
idegenítésére tett esküje és az engedelmesség az egyház fejedelme 
iránt. Felkéri a kancelláriát, hogy az ügy ezen állását mind a kápta
lan, mind pedig a saját nevében közölje Őfelségével, hogy így a 
királyi trón őt az ellenkezés vádja alól felmentse.

Végezetül hozzáfűzi a püspök még egy pár sor iratához, amely 
mindennél tisztábban és őszintébben mutatja meg, hogy mennyire ne
hezére esett Klimónak a királynő vádja, neheztelése és az a körül
mény, hogy kénytelen volt szembehelyezkedni a királynő kívánsá
gával. Azt mondja: „Ismeri Exelenciád buzgalmamat, mellyel Őfel
ségét mindig szolgálni igyekeztem. Ismeri azt a különféle körülményt 
is, mely miatt Őfelségének hálával tartozom és így alig hiheti cl, hogy 
én, ki ma már az élet és halál határmesgyéjén állok, egy életen ke
resztül megőrzött hűségemet most akarnám megszegni s ellentmon
dásommal most akarnám Őfelsége kegyét elveszteni.

Amennyiben nem járulok hozzá Pécs város felszabadításához, 

11 Kápt. levéltár, Fasc. 127 No. 13.
” Kápt. levéltár, Fasc. 127 No. 13.
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azt nem egyéni akarat befolyására, hanem lelkiismeretem szavára 
teszem, melyet most, a halál és az Ítélet közelségekor, még nagyobb 
fokban vagyok köteles szem előtt tartani.“

Két hónap múlva 1776 március 14-én új levelet indít útnak 
Klimó György Rómába, VI. Pius pápához, melyben bejelenti, hogy 
mihelyt tudomást szerzett arról, hogy Őszentsége Pécs város elidege
nítéséhez hozzá nem járul, azonnal értesítette Őfelségét, valamint a 
kir. megbízottakat arról, hogy a felszabadítás ügyének tárgyalásai
ban továbbra részt nem vesz. „Most vettem azonban a helytartótanács 
levelét — jelenti tovább Klimó, — amelyből megtudtam, hogy Őfel
sége, tekintet nélkül arra, hogy az elidegenítéshez a pápai engedély 
meg nem adatott, Pécs város felszabadítását mégis elhatározta és meg
hagyta, hogy minden vonakodás nélkül, a megbízottakkal együtt a 
szükséges lépéseket megtegyem, (etc.) Ezt, miután Szentséged előtt 
nem maradhat titokban az ügy jelen állása, alázatosan feltárom, a 
magam részéről pedig engedelmességet fogadok Szentségednek.“ Az
után még útbaigazítást kér a püspök a pápától arra nézve, hogy a 
jövőben hogyan járjon el.15

A helytartótanácsnak azon elhatározását, hogy Pécs várost min
den körülmények között felszabadítja, minden valószínűség szerint 
Kaunitz hg., udvari és államkancellár közölhette Klimóval. Erre 
enged következtetni a püspöknek a római levéllel azonos keltű (1776 
márc. 14.) és a herceghez intézett levele, amelynek bevezető részében 
a püspök hivatkozik a hercegnek február 29-én és március 12-én kelt 
Pécs szab .kir. várossá tétele tárgyában íródott leveleire. És ugyan
csak következtethető abból is, hogy a püspök VI. Pius pápához inté
zett előbbi levelében egy helyt azt írja, hogy a helytartótanács leve
lére még ma válaszol. És az nap levelet indít Kaunitz hercegnek. — 
Ez a helytartótanácsi irat ugyanis nem jutott kezeimhez.

A püspököt Mária Terézia elhatározása, hogy Pécs városát tekin
tet nélkül a pápának ez ügyben elfoglalt álláspontjára, szabaddá teszi 
és kiveszi a püspöki földesuraság alól, újból véleménynyilvánításra 
készteti és Klimó György a herceghez intézett levelében így fejti ki 
a felszabadításra vonatkozó nézeteit.10

Azt kívánja Őfelsége, hogy a várossal a szerződést megkössem 
és a tárgyalást felvegyem. Hű alattvalónak vallom magam, elismerem, 
hogy sok jótéteményben részesültem s nem érdemelném meg az ember 
nevet, ha Őfelségével szemben hálátlan volnék s parancsainak nem 
engedelmeskednék. Én eddig őfelsége óhajait is teljesítettem nem csu
pán parancsait. Midőn láttam, hogy Őlefsége a várost fel akarja sza-

15 Kápt. levéltár, Fasc. 127 No. 13.
*• Kápt. levéltár, Fasc. 127 No. 13.

MÚZEUMI ÉRTESÍTŐ - IV. füzet.
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badítani, dacára annak, hogy nem az én javamról, hanem csak egy
házi javakról van szó, amelynek én csupán adminisztrátora vagyok, 
mégis Őfelsége óhaját teljesíteni igyekeztem, csupán azt hangoztat
tam, hogy ezekben a kérdésekben végleges szót nem mondhatok, mert 
megakadályoz az egyházi javak el nem idegenítésére tett esküm s 
kértem Őfelségét, hogy ezen akadályt vegye el útamból vagy engedje 
meg, hogy én forduljak Öszentségéhez. Egyik sem történt azonban 
meg. Mivel pedig Őfelsége a felszabadításra vonatkozólag bizottságot 
nevezett ki, kénytelen voltam magamtól Öszentségéhez fordulni. 
Miután Őszentsége azt kívánta, hogy a beleegyezést tagadjam meg, 
így kötve vagyok az eskiimhöz s ha esküszegő nem akarok lenni, a 
javak elidegenítésébe nem egyezhetem bele. Ezt én az összes ide vo
natkozó okmányok melléklésével a kancellár úr Ő excclenciájának 
elküldőttem. Most végtelen fájdalommal látom, hogy Őfelsége az 
Öszentségétől meg nem nyert engedély folytán előállott nehézséget 
nem veszi figyelembe. Nekem azonban figyelembe kell vennem, 
mert Istennek adott eskümet nem szeghetem meg. Nem látszat sze
rint s nem igazságtalan s meg nem engedett dologra tettem esküt, 
hanem a méltányosságnak teljesen megfelelő dologra. Méltányos 
ugyanis, hogy az egyház javai a jámbor alapítók akarata szerint az 
egyháztól Isten nevében fogadtassanak el Krisztus öröksége és a sze
gények oltalmaként, s így ezek az Úr Jézus helytartójának engedélye 
nélkül nem idegeníthetők el. Tehát semmi indító ok nem forog fenn 
arra, hogy eskümmel szemben az engedelmességet megtagadjam és 
így ez esetben vagy a királyi parancsnak nem engedelmeskedem, 
vagy az Urak Urát eskiiszcgéssel haragra gerjesztem. Hogy a kettő 
közül választanom kell-e, Őfelségére bízom. Nem önszeretet vegyül 
ebbe az eljárásomba, mert Pécs város felszabadulásával igen sok kel
lemetlenségtől szabadulnék meg. öreg és beteges ember vagyok, közel 
a halálhoz, kit ezen élet kellemetlenségei nem riasztanak, sem a 
közelgő szenvedések félelme, hanem csak az isteni ítéletnek és az 
elkárhozásnak gondolata tud megrendíteni. Nekem csak egy gondom 
lehet már, az, hogy zsellérkedésem hátralevő napjairól az örök 
Bírónak számot tudjak adni. Ez okok alapján kérem Hercegségedet, 
hogy ügyemet Őfelségénél pártfogásba vegye.

S míg a püspök így arra törekszik, hogy igazságát a királyi 
udvarban bebizonyítsa és a legkegyesebb úrnő bocsánatát elnyerje —, 
más oldalról jön meg számára az elismerés. Róma hallatja újból 
hangját. VI. Pius pápa küldi, ismét Caraffa bíboros útján utasítását 
a püspöknek 1776 április 19-én.11 17

17 Kápt. levéltár, Fasc. 127 No. 15.
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Tudtára adatja Klimónak a pápa, hogy örömmel vette tudomá- 
másul engedelmességét, akaratának megfelelő eljárását, de „Ameny- 
nyire örül a szentatya Méltóságod buzgalmának, annyira fájdalom
mal tölti el, hogy nem tudja elhárítani a veszélyt, ha a tervbe vett 
átengedés volna az egyetlen eszköz, amelyől békét lehetne várni, mert 
ezt lelkiismerete nyugalmának feláldozása nélkül nem engedélyezheti. 
Vigasztalására szolgál azonban Őszentségének az, hogy a jámbor ki
rálynővel folyik a tárgyalás, ki nem akarja az egyház jogait meg
sérteni sem a püspök lelkiismeretét megterhelni. Hozzá folyamodjék 
tehát bizakodó lélekkel Méltóságod, tárja fel egyházának indokait és 
kérje Őfelségét, hogy alkalmazottjának parancsolja meg, hogy ne 
kényszerítsék a püspököt lelkiismerete ellen cselekednie. Méltósá
godtól ezt várja a Szentatya, valamint azt, hogy ne szűnjék meg 
Méltóságod alázatos imában kérni az Istent a királynő jóvoltáért, s 
azért, hogy az Isten tegye őt kegyessé az egyház ezen ügyével szem
ben. Egyébként inti a szentatya Méltóságodat, hogy papi állhatatos
ságát egy pillanatra se tagadja meg s beleegyezését ne adja, s miután 
Isten segítségét kérte s a királyi kegyességhez folyamodott, bízza az 
ügyet az isteni gondviselésre, nyugodt lélekkel várván mindazt ami 
történni fog.“

Úgy látszik azonban, hogy időközben ebben a küzdelmes ügy
ben már beállott az a fordulat, a melytől indíttatva 1776 április 22-én 
a püspök Giordani kanonokhoz fordul tanácsért és közbenjárásért.18 
Azt mondja a püspök, hogy az elibertatio ügyében egy új, figyelemre
méltó körülmény merült fel. T. i. az, hogy a kir. biztosok Őfelségétől 
utasítást kaptak arra, hogy miután a püspök Pécs felszabadításának 
tárgyalásába részt nem vesz, állapítsák meg ők lelkiismeretesen a 
szóbanforgó javadalomnak megfelelő egyenértékét és terjesszék ezt 
Őfelsége elé. Mi lesz, — úgymond a püspök —, ha Őfelsége a várost 
a szab. kir. városok közé felveszi, javadalmaim közül kivonja s meg
állapítja a nekem járó egyenértéket? Vájjon, valamint a szerződést, 
így az egyenértéket sem fogadhatom el? Vagy elfogadhatok-e bár
milyen egyenértéket? — Ezen aggodalmaira és kételyeire kér Klimó 
Giordani útján Rómából útbaigazítást, világosságot, feleletet.

A helyzetnek mikénti továbbalakulását megtudjuk Klimónak ez 
időtájt (1776 ápr. 26-án) Kaunitz herceghez intézett újabb leveléből.19 
Ebben mondja a püspök, hogy miután a kir megbízottak utasítást 
kaptak, hogy a jövedelem megváltásáról tárgyaljanak, ő a pápához 
fordult, tőle engedélyt kért, de azt nem kapta meg ez esetben sem.

18 Kápt. levéltár, Fasc. 127 No. 13.
*• Kápt. levéltár, Fasc. 127 No. 15.

8*
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Jelentvén ezt Őfelségének, új parancsot kapott, hogy kezdje meg a 
tárgyalásokat a pápai engedély nélkül. „Mit tegyek igy, — sóhajt 
fel Klimó! —, Isten és a király közé állítva, abban a biztos tudatban, 
hogy cselekedetemmel egyiküket bosszúra hívom ki!” Miután pedig 
a tárgyalásokba a püspök kényszerítve sem bocsájtkozott, a királyi 
bizottság nélküle állapította meg azt' az összeget, amelyet a város 
tulajdonjogával egyenértékűnek vélt. „Ezt el kell fogadnom — írja 
Klimó —. mert ha ellenzem is. Őfelsége a határozatot meg fogja erő
síteni. Idáig haladt a dolog. Nekem a tárgyalás megkezdésében sem 
volt részem és beleszólásom, még kevésbbé fogadhatom el a teljes 
egyenértéket, mert ezáltal a város elidegenítéséhez magam is hozzá
járulnék.” Egy oldalról a királyi harag felkeltésének veszélyétől 
félt Klimó. másrészről ki akarta kerülni a püspökség megkárosítását. 
Hogy e kellemetlenségeket elhárítsa, ismét kéri a herceget, hogy 
Őfelségénél járjon közbe érdekében.

Ugyanezen célzattal fordul 1776. május 1-én a püspök Koller 
József grófhoz20 és br. Puchlerhez,21 a kabinetiroda titkárához 
Bécsbe. Közli ez utóbbival, hogy személyesen szeretett volna 
Bécsbe menni és megtenni jelentését Őfelségénél, de betegsége ebben • 
megakadályozza s ezért ily módon fordul a báróhoz és jóindulatába 
ajánlja ügyét.

20 Kápt. levéltár, Fasc. 127. No. 13.
21 Kápt. Fasc. 127. No. 13.
22 Kápt. Fasc. 127. No. 15.
23 Kápt. Fasc. 127. No. 13.
21 Kápt. Fasc. 127. No. 13.

A püspök sokirányú segélykérése azonban nem vezetett ered
ményhez. Ellenkezőleg Klimó György felszólítást kapott arra nézve, 
hogy nyilatkozzék, vájjon a jogok és javak ellenértékeként felaján
lott összeget hajlandó-e elfogadni, vagy sem. Erre a püspök 1776. 
május 4-én a kir. biztosoknak azt válaszolta,22 hogy hogyha csak 
iőle függött volna, már Őfelsége első óhajára készséggel teljesítette 
volna kívánságát. — de mivel más szempontokat is tekintetbe kellett 
vennie, amelyek, mint akadályok még változatlanul fennállanak, a 
felajánlott ellenértéket sem fogadja el.23

Junius 5-én megküldi Klimó a káptalannal folytatott tárgyalá
sok eredményét br. Puchlernek. Őfelségéhez való továbbítás végett. 
Ugyancsak ekkor közli a báróval majdnem szóról-szóra az április 
19-i pápai levél tartalmát azzal a hozzáfűzéssel, hogy ő a pápai uta
sításokhoz mindenben alkalmazkodni fog. Szintén jún. 5-én írt még 
a püspök a hercegprímásnak24 és kérte őt is, hogy legyen bonyolult
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és nehéz ügyében szószólója Mária Teréziánál. Közben eleget tett a 
pápai udvar kívánságának is és nem szűnt meg Őfelségét újra meg 
újra felkeresni könyörgéseivel és ezúttal egy német nyelvű felter
jesztési intézett a királynőhöz.-5

Erre a felterjesztésre a püspök br. Puchler útján azt a választ 
kapta a királynőtől, hogy a királynő jámbor leikétől távol áll bár
mit is követelni, ami az egyház jogaival ellenkeznék, s felszólítást 
nyert Klimó arra nézve, hogy terjessze elő a kancelláriának mind
azt. amit a felszabadítás ügyében előterjeszteni időszerűnek és fon
tosnak vél, mert Őfelsége az ügyet a kancelláriára bízta és meg van 
győződve arról, hogy a kancellária tekintetbe fogja venni és igazsá
gosan fogja mérlegelni azokat a méltányos szempontokat, amelyek 
ellenzik a város felszabadítását.

Klimó lelkét, amint ő maga ezt írja. — kimondhatatlan vigasz
talással töltötte el a királynő nyilatkozata és erőt adott neki a 
nehézségek további elviselésére. Bátorságot és új bizalmat csepeg
tetett a királynő kijelentése az önmagával és elöljáróival kiizködő 
püspök csüggedt és fáradt leikébe. ..Eellélegzettem ezen kegyes nyi
latkozatra — úgymond a püspök. — mert azt láttam, hogy Őfelsége 
kijelentette, hogy semmi olyant nem követel, ami az egyház jogaival 
ellenkezik; ebből pedig azt kellett következtetnem, hogy Pécs város 
felszabadulását sem engedi megvalósulni, ha az ellentmond az egy
ház jogainak." (Lásd a püspök leveleit Esterházy kancellárhoz és 
br. Puchlerhez. Kápt. Ivt. Ease. 127. No 15.)2“ — És ennek reményé
ben az új erőt érző Klimó alig 8—10 nap múlva már küldi is a kan
celláriához iratát, hogy újból kifejtve okait és érveit megpróbálja 
mégegyszer. hátha sikerül kikerülni a város felszabadítását és ezzel 
együtt a pápával vagy a királynővel való ellenkezés nehézségeit és 
keserveit. Reményét abba helyezte a püspök, hogy a felterjesztésben 
felhozott okok alapján sikerül a kancelláriát annak belátására bírni, 
miszerint a dolgok idő szerinti állásában a felszabadítás az egyház 
jogaival ellenkeznék, s így a királynő nyilatkozatából kifolyólag i 
felszabadítás nem vihető véghez. Ezért vélte Klimó püspök a kan
celláriához küldött felterjesztését döntő erejűnek, mely hivatva van 
az események mérlegét az ő javára visszabillenteni és helyreállítani 
a régóta nélkülözött egyensúlyt és békét.

A felterjesztés Pécsett. 1776. június 24-én keli és benne a püspök 
előadja mindazt, ami miatt a város felszabadítását ellenzi.27

55 Kápt. Fasc. 127. No. 15.
20 Kápt. Fasc. 127. No. 15.
27 Kápt. Fasc. 127. No. 15.
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Ilogy a püspök reményei ekkor valóban nagyok voltak, arról 
meggyőz bennünket 1776. június 30-án Giordani kanonokhoz írt 
levele is,28 amikor így kezeli meg sorait: „Őfelsége azt íratta, hogy 
jámbor leikétől távol áll, bármit is tenni, amivel az egyház jogait 
sértené! Valóban királyi szó ez, és a leghatalmasabb gát minden 
veszéllyel szemben, ami az egyház javait fenyegetné. Ha a szavak
nak tettek fognak megfelelni: győztünk! Annyira világos, hogy a mi 
ügyünket csak a jogok sérelmével lehet elintézni.“

A bekövetkező események azonban ennek ellenkezőjét igazolták 
és nagyon hamar elhervasztották a püspök nagy bizakodással ápolt 
reményeinek virágait. (Teljességgel csak egy rövidke nyár volt ezen 
reményvirágok élete.) Két hónap leforgása alatt a helyzet teljesen 
megváltozott. Az udvar Pécs felszabadítására vonatkozó elhatáro
zását már meg nem másította, hanem olyképen rendelkezett, hogy 
a püspökség a város felszabadításánál kárpótlásul a kamaralis 
fekvőbirtokok közül egy megfelelő értékű birtoktestet fog kapni, 
nem pedig pénzbeli megtérítést, mint ahogy eddig tervezve volt, 
minek folytán már csak közönséges birtokcseréről lesz szó, nem pedig 
egyházi javak elidegenítéséről. Következéskép azok az akadályok, 
amelyeket a püspök olyanoknak említ, mint amelyek az egyházi 
javak elidegenítését meggátolják, önmaguktól megszűnnek.

A püspök erről tudomást szerzett, és rövid kéthónapi csend, 
békesség és reménykedés után újra kezdi a küzdelmet és harcot.

1776 szeptember 2-án elsősorban Rómába ír.20 Megírja Öszent- 
ségének, hogy hiteles forrásból értesült arról, hogy az uralkodó 
ingatlant akar a pécsi püspökségnek adni megváltás fejében, hogy 
ne elidegenítésről legyen szó. és hogy most már a legkisebb remény 
sincs arra, hogy Pécs város felszabadításától az udvar elálljon. 
Kijelenti, hogy bár annak örül, hogy egyházának kártalanítását az 
uralkodónő kilátásba helyezte, tudja azonban azt, hogy Pécs város 
elidegenítéséhez, még ily módon sem adhatja beleegyezését.

A királynőnek az elibertatióra vonatkozó újabb elhatározását 
1776 szeptember 27-én Esterházy Ferenc kancellár közölte Klimó 
püspökkel és a püspök október 9-én így válaszol a kancellárnak.30 

Excelenciád szept. hó 27-éről kelt levelét f. hó 8-án kaptam kéz
hez, összehívtam a káptalant s felolvastattam a levelet, tanácskozást 
folytattunk, melynek eredményét a következőkben állapíthatom 
meg.

28 Kápt. Fasc. 127. No. 13.
Kápt. Fasc. 127. No. 13.

30 Kápt. Fasc. 127. No. 13.



119

Hálát adunk azon kegyes királyi elhatározásért, hogy a pécsi 
javadalmakat ingatlannal akarja Őfelsége megváltani és kegyes 
ígéretét most és az esetben is ha a tárgyalásokban részt szabadna 
vennünk, hálásan köszönjük. Sajnáljuk azonban, mert az elidege
nítés címe most is fennforog, llogy mit értünk elidegenítés alatt, azt 
én június 24-én Excellenciádhoz írt felterjesztésemben a bécsi egy
házjog tanárának véleménye alapján kifejtettem, amely vélemény 
magában foglalja Pécs felszabadulásának esetét, akár ingó, akár 
ingatlan értékkel váltassák meg, mert mindkét esetben másnak 
adatnék át, ami az elidegenítés fogalmát teljesen kimeríti. (Pars III. 
P. CCCIV.). De hogy e dologban minden kétséget kizárjak, a kánon
jog egy egész világos textusát hozom fel, amely a permutatiót is az 
elidegenítés fogalma alá vonja. E szerint az elidegenítés szava ma
gába foglalja az ajándékozást, eladást, elcserélést és így én, aki 
esküt tettem arra, hogy a püspöki birtokhoz tartozó javakat el nem 
idegeníteni, e birtokcserébe sem egyezhetem bele.

Excelenciás uram, méltóztassék kegyesen visszaemlékezni arra, 
hogy én káptalanommal együtt csak lelkiismeretünk megnyugtatása 
miatt nem vettünk részt a királyi bizottság tárgyalásában, amikor 
nem volt az még biztos, hogy a királyi bizottság pénzbeli megvál
tásról fog csupán tárgyalni. Miután ezt megtudtam, felterjesztésem
ben átmenetileg érintettem is, mert bár ez a tervezett megváltás 
nem érintett különlegesebben, de hallgatással nem akartam elmel
lőzni, mert kettős a kötelesség ami reám hárul: egyfelől megakadá
lyozni. hogy az egyházam kárt ne szenvedjen és másfelől a javadal
mamhoz tartozó) birtokokat el nem idegeníteni a római pápa enge
délye nélkül még akkor sem. ha az elidegenítés kárt nem okozna. 
Az első miatt kevésbbé aggódtam, a második körül azonban mindig 
voltak aggodalmaim, s hogy ez mennyire áll, hivatkozom összes fel
terjesztéseimre és az ezen ügyben írt leveleimre. Mert ha a megváltás 
gondolata lett volna csupán az ok. amiért eddig magamat a tárgya
lásoktól visszatartottam, nem tudom, hogy a józan észnek vagy a 
királyi rendeleteknek mondottam-e inkább ellent. Mert lehet-e józan 
ember, aki jogos megváltást akar, de a tárgyalásoktól, amelyek 
ehhez vezetnek tartózkodik, s úgy tesz, mint én tettem, hogy hallgat, 
és megengedi, hogy mások róla de nélküle tárgyaljanak. Az igazi ok 
tehát az volt és ma is az, amit már kezdetben jeleztem s azóta is 
mindig hangsúlyoztam: az esküm szentsége. Ez meg fog védeni a 
bűntől, távol fogja tartani tőlem az isteni haragot és meg fog óvni a 
királyi rosszalástól és Istent, akinek szárnyai árnyékában nyugod
tan megpihenünk, velem és a káptalannal szemben kegyessé fogja 
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tenni. Ez az én. valamint káptalanom közös nyilatkozata, melyet 
azért siettem Excelenciáddal közölni, hogy a legmagasabb helyen 
nyilvánvaló) legyen, hogy mi a királyi bizottsággal most sem kezd
hetünk tárgyalásokat.

Úgy látszik azonban, hogy a püspök levele épen nem szolgálta 
a kívánt célt, sőt a kancellárt a püspök kitartó ellenkezése kihozta 
türelméből és megírta Klimónak, hogy a város felszabad ításí küz
delmében tanúsított magatartását egyáltalában nem helyesli, az a 
felfogása pedig, hogy az uralkodó, a pápa hozzájárulása nélkül az 
egyházi javadalom valamely birtoka helyett cserébe másik birtokot 
nem adhat, egyenesen ellenkezik Magyarország törvényeivel. — 
Klimó közölte Esterházy kancellár véleményét a káptalannal és 
tárgyalást folytatott velük s aztán azt válaszolta 1776 október 27-én 
Esterházvnak:31

Excelenciád f. hó 18-án kelt levelét ismét közöltem a káp
talannal s kikérvén véleményét, a következő alázatos választ ter
jesztem elő. Első sorban sajnálom, hogy Excelenciád Pécs város 
felszabadítása ügyében vallott nézetemet nem helyesli. Ez rám nézve 
annyira kellemetlen, hogy minden módon elszeretném ez akadályt 
hárítani, s azért kérem Exceledciádat, hogy azt, amit most kifejtendő 
vagyok, kegyesen meghallgassa és figyelmesen mérlegelje. Az aka
dály, ami engem és káptalanomat visszatartott attól, hogy a királyi 
bizottsággal tárgyalást kezdjek azon eskü szentsége volt, amelyet 
arra tettem, hogy püspöki javakat el nem idegenítek a római pápa 
engedélye nélkül, aki az engedélyt megtagadta. Miután a püspöknek 
a beleegyezés megtiltatott az egyházjog alapján, az egyházjogból 
kell tehát megállapítani, hogy mit értünk püspöki javak elidegení
tése alatt.

Én megesküdtem, hogy elidegenítést a római pápa engedélye 
nélkül nem fogok eszközölni és hogy cserét sem fogok csinálni. Az 
egyházjogból világos, hogy a jelen esetben is. mikor Őfelsége ingat
lannal akarja a pécsi egyház javait és jogait kárpótolni, esküm szent
sége köt. Ezért hivatkozom én Riegger véleményére, mely bár nem 
szabály, de minthogy királyi parancs folytán tanít Riegger a bécsi 
egyetemen, úgy gondolom, hogy a királyi udvarnál, véleménye 
elfogadtatik. Miután azonban Excelenciád azt mondja, hogy e 
meggyőződésem az írott magyar törvénnyel ellenkezik, az a tisztelet, 
amellyel a magyar törvények iránt viseltetem, ösztönöz arra, hogy 
megvizsgáljam, hogy magatartásom a törvényekkel szemben tényleg 
ellenkező-e. Lelkiismeretes vizsgálat után a következőkre jutottam:

31 Kápt. Fasc. 127. No. 13.
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1. A magyar püspökök esküjének, kiket az apostoli szentszék is 
megerősít s amely esküt évszázadok óta ugyanúgy teszik arra, hogy 
egyházi javakat a római pápa engedélye nélkül el nem idegcníte- 
nek, — mert így kell értelmezni az egyházi jog szerint az esküt —, 
ez eskünek az ország sohasem mondott ellent, sőt a hazai jog ezt a 
szokást még megerősíti, mert az egyházi javakat oly mértékben 
tartja elidegeníthetetleneknek, hogy azok felségsértés esetében sem 
vesznek el. (lit. 44. II. rész.) És senki, sem prealátus. sem más 
egyházi személy azokat az egyháztól el nem idegenítheti, ( l it. 51.) 
Azt pedig sohasem vonták kétségbe, hogy a fejedelmek eskü alatt 
tett kötelezettségeiknek mindenkor eleget tettek. Ugyanis 11. Ferdi
nánd 1629 szept. 8-án adott privilégiumában azt javasolja a püspök
nek. hogy az elidegenített birtokokat szerezze vissza, mert az elide
genítés nemcsak ezen ország jogainak és szokásainak mond ellent, 
hanem az egyházi dekrétumokkal és cánonokkal is megtiltatott és 
büntetésekkel sujtatott. amely szavakkal 11. Ferdinánd 11. Pál pápa 
által adott rendeletekre hivatkozik, amelyben a pápa, büntetését 
sorolja fel azoknak, akik e törvényt megszegik. III. Ferdinánd 1658 
márc. 15-én ezeket a rendeleteket megerősíti és világosan megem
líti az esküt az egyházi javak el nem adásáról. el nem zálogosításáról 
és bárminemű formában való elidegenítéséről és megemlíti az egy
házi büntetéseket, amelyek az ez ellen vétőkre kirovattak. Ezekből 
világosan kitetszik, hogy a püspök esküje nem ellenkezik az ország 
törvényeivel és hogy minden változtatás nélkül érvényesnek tekin
tetik. oly értelemben, ahogy azt az egyházjog kifejti, amely jog pedig 
a cserét is kizárja.

2. Találtam továbbá: habár jelen esetben cseréről volna szó és 
abban a l it. 70. I. rész feltételei teljesíttetnének is. mégsem lehet azt 
mondani, hogy az egyházi személyeknek ugyanolyan joguk van a 
csere végrehajtására, mint a világiaknak, mert nem urai az egyházi 
javaknak s innen van a törvénynek is az a rendelkezése, hogy 
olyan esetekben, mikor a nemesek elvesztik javaikat, az egyháziak 
nem.

Végül 5. megállapítottam: (lit. 9. Prologus). Ila léteznének is 
olyan hazai törvények, melyek ellenkeznének azon egyházi törvé
nyekkel. melyek tiltják a püspöki javadalmak elidegenítését pápai 
engedély nélkül, ezek nem érvényesülhetnének az egyházi törvé
nyekkel szemben.

Ezekből a megállapításokból lelkiismeretemben nyugodtunk 
érzem magam, hogy jelen körülmények között az egyházi törvé
nyek előírásait követvén, az ország törvényeivel nem jutottam 
ellenkezésbe. Befejezvén hosszabb levelemet, alázattal kérem Exce-
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lenciádat, méltóztassék elhinni, nem egyéni akaratom, hanem püs
pöki kötelességem teljesítése késztet arra, hogy a királyi biztosok
kal való tárgyalásoktól tartózkodjam.

Nehéz dolog az, ha az ember Istennek adott esküje miatt, 
királyának, kinek szintén esküt tett, akaratát nem teljesítheti. De 
másrészről bizonyos, szent Péter apostol az apostolok fejedelmének 
tanítása szerint, kinek védelme alatt áll egyházam, hogy Istennek 
inkább kell engedelmeskedni, mint az embereknek. Azért az a 
kegyes úrnő nem akarhatja, hogy úgy kényszerítsenek valami meg 
nem engedett dolog elvégzésére, mint az öreg Eleazár, s hogy a város 
felszabadítása által egy csekélyke közjó miatt az Isten megsértésé
nek kaput tárjunk. Távol legyen, hogy egy püspök esküszegéssel 
keresse kegyes úrnőjének kegyét s egyházának előnyeit. Ila az én 
állhatatosságom ártott egyházamnak, ez ügyben mindaz amit írtam, 
bizonyságául fog szolgálni az utódoknak arra, hogy a pécsi püspök 
ártott az egyháznak, mivel nem akart esküszegő lenni.

Látható, hogy a püspököt semminemű akadály, a nem tetszés
nek bárkitől eredő nyilvánítása nem ingatta meg elhatározásában 
és állhatatosságában. De jelen soraiból, tán jobban, mint az eddig 
ismertetettekből kitűnik az is, hogy ez az állhatatosság, és álláspont
jához való következetes ragaszkodás, milyen nehéz órákat okozott a 
püspök életében s mennyire ólomsúllyal nehezedett a püspök lel
kére. Valóban kemény és nehéz sors volt az, amelybe az elibertatió 
küzdelme Klimó püspököt sodorta.

A püspök törekvéseit most már semmiféle siker nem koro
názta, Pécs felszabadítása eldöntött tény volt. A kancellár 1776 
november 12-én kelt levelében közölte is Klimóval, hogy Pécs város 
felszabadítási ügyében kelt magas végzés hivatalból is tudomására 
fog adatni és ekkor a helytartótanács rendeletére a királyi bizottság 
újból elkezdte a felszabadítás körüli munkáját.

Erre a püspök 1776 december 21-én levelet írt Sauska Antal és 
Kruspér Pál királyi megbízottaknak,32 amelyben mégegyszer kije
lenti, hogy ő 1774 márc. 17-én Pécs város felszabadításába csakis 
azon feltétellel adta beleegyezését, hogyha ehhez a pápa engedélyét, 
ami neki az egyházjog és püspöki esküje folytán szükséges, meg
nyeri. Mivel ez nem sikerült, beleegyezése hatályát veszítette. Nem 
lehet tehát bizonyítékul felhozni ez ügyben azokat a dolgokat, amik 
már eddig is történtek, vagy még ezután történni fognak az ő bele
egyezése nélkül, sőt beleegyezése ellenére. Kifejezi újból a püspök

32 Kápt. Fasc. 127. No. 15.
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azon reményét, hogy a királynő a várost felszabadítani nem fogja, 
de — folytatta tovább —, ha máskép is fog a dolog történni, én 
Isten segítségével püspöki kötelességemet híven fogom teljesíteni, 
egyházam jogait fel nem adom és nem engedek meg semmi olyant, 
ami ezekkel a jogokkal ellenkezik. Amiért is a felmérés ellen, amely 
valószínű Pécs felszabadításáért, — engedélyem nélkül kezdetett 
meg, tiltakozásomat jelentem be.“

És ezzel az 1776 év utolsó napjaiban nyilvánított tiltakozással 
nemcsak egy újabb év zárult le az elibertatio küzdelmeiben, hanem 
befejezéshez közelgett Klimó György püspöknek ebben a küzdelem
ben való szereplése is.

A beköszöntő új év már csak élete végéhez vezette, de ezt az 
utat sem tette számára nagyon hosszúvá. Az amúgy is beteges 
püspököt 1777 március 2-án a szélütés ágyba döntötte és két hónap 
múlva, 1777 május 2-án, Klimó György tevékeny és küzdelmes 
életének 67-ik, pécsi püspökségének 26-ik évében meghalt.

Az ő küzdelmeinek ezzel vége szakadt, de az a harc, amelynek 
ő egyik részese volt, még tovább folytatódott. Most már azonban ez 
sem nagyon sokáig. A város felszabadításáért folytatott hosszú 
huzavonának az lett a vége, hogy az udvari kamara Pécs földesúri 
jövedelmei fejében a torontálmegvei Biliét kamarális fekvőbirtokot 
engedte át örök tulajdonul a pécsi püspökségnek. A fekvőbirtok 
elfogadására tett ajánlatot a pécsi clerus a pápai határozatra támasz
kodva visszautasította, mire az udvari kamara leírt, hogy érje be 
most már a clerus Pécs város részéről a földesúri jövedelmek meg
váltására letétbe helyezett pénzösszeggel (62888 fr.), melynek ke
zelését a kamara továbbra nem vállalja. Erre a clerus a kényszerre 
hivatkozva, nehogy az egyház Pécs város helyett semmit se kapjon, 
a pénzt felvette.

Klimó püspök vágya teljesült. Nem érte meg a város felszaba
dítását. Viszont a város leghőbb óhaja 1780-ban végre szintén valóra 
vált. Mária Terézia 1780 január 21-én kelt oklevelében a szab. kir. 
városok sorába felvette Pécs városát.

A díszes kiállítású, s Mária Terézia által sajátkezűlcg aláírt 
okmány többek között ezeket mondja. „Tekintetben véve, hogy 
mennyi haszon háramlik a városokból... . valamint azt is amit szaba
dalmas püspöki Pécs város lakói az alsó részek visszafoglalásakor 
tettek és azon tántoríthatatlan hűséget, mit Rákóczi lázadásakor fön- 
séges házunk iránt javaik és számos polgártársaik veszteségével 
tanúsítottak . . . és boldogult Klimó pécsi püspöknek azon Felségünk
höz intézett legalázatosabb fölírását, hogy a városnak csak teljes
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felszabadítása szüntetendi meg azon botrányos súrlódásokat, ame
lyek a város és a papság között egyedül csak a íöldesúri hatalom 
miatt keletkezik: elhatároztuk, hogy Pécs városát a szab. kir. váro
sok sorába felvesszük." ,

E kiváltságlevél 21. pontjában megadja a királynő Pécs szab, 
kir. városnak címerét is és elrendeli, hogy a címeren fiának, és az ő 
nevének kezdőbetűi rajta legyenek. így került Pécs szab. kir. város 
címerére a Mecseket, az aranyhegyet (szőllőhegy), a Tettyét és a 
'I ettye vizet jelképező rajzok mellé J. II. M. T. ..Josephus secundus, 
Mária Theresia."

A felszabadító okmány kihirdetését 1780 április 19-ére tűzték 
ki. A küldöttség már 18-án megérkezett, nagy diadalmenettel vo
nult a városba, átvette a város bírájától — az új uralom jeléül — a 
város kulcsait. Másnap a városház előtt felállított emelvényről 
Sauska Antal kir. biztos felolvasta a dominikánusok . kolostorából 
nagy kísérettel és zeneszóval elhozott okmányt.

S ezzel Pécs a szab. kir. városok sorába jutott.
Dr. Horváth Margit.

ÁRPÁDHÁZI KIRÁLYAINK DIPLOMÁI.

1. A pécsi püspökség alapító levele.

Erről a tárgyról a hazai és külföldi történetírók legjelesebbjei 
egész könyvtárra valót írtak már össze.

E dolgozatom megírásával és közreadásával nem az a célom, 
hogy a vitában részt vegyek, vagy azt felújítsam, hanem hogy a 
pécsi püspökség első szent királyunktól származó alapító levelét, 
melynek hitelessége minden kétséget kizáróan megállapíttatott és 
elfogadtatott, gondos magyar fordításban közkinccsé tegyem és az 
alapítólevélben foglalt néhány helynevet, melyek legbecsesebb 
honfoglaláskori nyelvemlékeink közé tartoznak, jegyzettel kísér
jem és ezzel is igazoljam: mennyire szükséges Pécsett egy 
magasabb színvonalú folyóirat, mely Pécs és Baranyavármegye 
ragyogó múltjára vonatkozó, most még meglévő számtalan emléke
inknek összegyűjtésére, feltárására, az enyészettől való megmen
tésére ösztönzést és alkalmat, lehetőséget ad az erre illetékesek
nek és ezzel igazi kulturális hivatást teljesítene!

Ez oklevél eredetileg 1009-ben kelt és abban Szent István kirá
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lyunk a pécsi püspökség határait állapítja meg. Erre az 1009. évre 
említi Bonipertus pécsi püspök felszentelését (ordinavimus), mi 
úgy érthető és értendő, hogy a püspökség már előbb szerveztetek 
és a püspökválasztás is megejtctett, de az ordinálással (fölszente
léssel) vártak, míg a székesegyház felépült, vagy még inkább: míg 
a somogymegyei felkelés zavarai lecsillapultak.

Szent István ez oklevele eredetiben nincs meg, de fennmaradt 
a somogyi konvent 1404-iki átírásában, mely egyúttal átírja II. 
Endrének egy keltezetlen átíró oklevelét s a szekszárdi (vagy 
pécsváradi?) konvent 1550-iki átíró oklevelét, amelyet ismét a 
somogyi konvent írt át.

Fordításomat a somogyi monostor levéltárából Koller által tett 
közlés alapján készíttettem ezelőtt épen 50-ik éve.

Szent István 
latin oklevele

In nomine sancte Trinitatis et 
individue Unitatis. Stephanus 
Hungarie rex. Nouerint omnes 
fideles nostri presentes scilicet et 
futuri, qualiter nos cum consensu 
Sanctissimi Apostoliéi et in pre- 
sentia eius nuncii, Azonis Epis
copi, et aliorum omnium nostro
rum fidelium Episcoporum, Mar- 
chyonum. ('omitum nec non mi
norum quoque personarum, 
erectionem Episcopatus, qui vo
cabitur Quinqucecclesiensis. 
statuimus in honore Dei, et 
Omnium Sanctorum. Boniperto 
ibi Episcopo facto; privilegiis 
terminisque ordinauimus et con- 
firmauimus.

Primum terminum Zemogny 
viculum usque ad Thapeon vi
cum posuimus; secundum Ozora, 
donec perveniatur ad aliam 
aquam, que Lupa nuncupatur. 
Tertium Kopus usque ad Almas 
aquam. Quartum, ut dicitur

Szent István oklevelének 
magyar fordítása

A szent Háromság és az osz
tatlan egység nevében Tstván, 
Magyarország királya.

Tudják meg minden híveink, 
úgy a jelen levők, mint az elkö
vetkezők, hogy mi, a legszen
tebb Apostoli [atya]1 beleegye
zésével és az ő követének Azo 
püspöknek2, úgy szintén min
den más híveink: a püspökök, 
őrgrófok3, várispánok,4 nem ke
vésbé a, kisebb személyek5 je
lenlétében a püspökségben, a 
mely pécsinek“ neveztessék,1 
választást rendeltünk el Istennek 
és minden Szenteknek dicsősé
gére; ahol Bonipertus’ püspökké 
tétetvén, [őt] szabadalmaiban 
és birtokaiban’ felszenteltük” 
és megerősítettük.

Első határul tettük Zemogny 
falucskát11 Tápé12 faluig; a má
sodik [határ] Ozora13 [folyó] 
egész addig, míg egy másik víz
hez ér, amely Lupá-nak nevez-
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Kwarok, sicut incipiens a Da- 
ntibyo super Zavum fluuium ter
minatur. Et ut hec nostre inge
nuitas auctoritatis stabilis et 
inconvulsa permaneat. hanc 
cartam inde conscriptam Sigilli 
nostri impressione insigniri 
jussimus. Signum Stephani regis 
Ilungarie.

Quos terminos si quis violare 
presumpserit in posterum, com
ponat centum libras auri optimi, 
medium Camere nostre, ac me
dium prefato Episcopatui ac 
Rectori eius. Et ut plus divine 
ire occursum paveat, sciat se a 
Deo Patre et Filio et Spiritu 
Sancto et gloriosa Dei genitrice 
Maria a Sancto Petro Apostolo, 
in cuius honore supramemora- 
tus constructus est Episcopatus, 
perpetuo anathemate dampnan- 
dum et ante tribunal Christi 
rationem redditurum.

Datum decimo Kalendas Sep
tembris Indiccione septima, 
Anno incarnationis Domini mil
lesimo nono, pio Stephano 
regnante anno nono. Actum in 
Civitate Jauryana.

tetik:14 a harmadik [határ] a 
Kopus [folyó]15 egész az Almás 
vízig:16 a negyedik [határ] — 
amint neveztetik, a Kőárok.17 
kezdődve a Dunától [és] végző
dik a Száva18 folyó felett.

És hogy ez akaratunk ereje19 
állandó és sértetlen maradjon, ez 
erről írott hártyánkat pecsétünk 
rányomásával megjelölni paran
csoltuk. Istvánnak, Magyarország 
királyának kézjegye.20

Mely határokat ha valaki a 
jövőben megsérteni merészked
nék, fizessen száz font legjobb 
minőségű aranyat, felében a mi 
kamaránknak és felében az em
lített püspökségnek s annak 
igazgatójának.

És hogy az isteni haraggal való 
találkozástól jobban reszkessen, 
tudja meg, hogy [ezen felül] az 
Atya, Fiú és Szentlélek Isten 
és Mária, Isten dicsőséges Anyja 
és Szent Péter Apostol által, aki
nek tiszteletére a föntnevezett 
püspökség létesíttetett, örök 
átokkal fog sujtatni21 és Krisztus 
törvényszéke előtt számadást 
fog adni.

Adatott szeptember 10-ik Ka- 
lendáján, a 7-ik indictióban,22 az 
Úr születésének 1009-ik, István 
kegyes23 uralkodásának 9-ik évé
ben; íratott Győr24 városában.

1 Sanctissimus Apostolicus = a pápa.
5 Azo Episcopus = II. Azó ostiai püspök, aki ekkor Magyarországon járt.
’ Marcliio = őrgróf. Ilyen méltóság és cím Magyarországon ugyan nem 

volt Szt. István idejében érvényben, de ez nem tesz semmit. Szt. István can- 
celláriája németországi szöveg-példák után dolgozott és az ott szokásos kifejezé- 

. seket gépiesen használta, bevette a diplomába akár volt rájuk szükség nálunk, 
akár nem.
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4 Comes = várispán, várnagy, várkapitány.
5 A várispánoktól lefelé.
• A király meghagyja, hogy az általa alapított püspökség Quinquc-Eccle- 

siae-ről, vagyis Pécsről neveztessék el és ne más városról, ahol esetleg a püspök 
később lakását felütni jónak látná.

7 Vocabitur; ez tehát a jövőre szóló rendelkezés.
" Bonipertus, az első pécsi püspök, akit én francia származásúnak tartok és 

aki Szt. István bizalmasa, udvari káplánja volt. Az ő püspökké tétele bizonyítja, 
hogy Szt. István, a lázadó és pogányságra hajlamos Somogymegye szomszédsága 
miatt is nagy súlyt helyezett a pécsi püspök egyéniségére és épen azért osztotta 
be a pécsi püspökségbe Somogymegye egy részét, hogy kedvelt hívének Somogy
megye lelki vezetésére is befolyást biztosítson.

“ Az alapítólevél a püspökségnek csak határait jelölte meg, a szabadalma
kat és birtokokat nem sorolja fel. De ez nem is volt épen szükséges, se szokásos és 
Szt. István más alapítólevelében se mindig teszi. A pécsi alapító levélnek épen e 
szűkszavúsága az egyik legerősebb bizonyítéka kétségtelen hitelességének.

lü „Ordinauimus, Confirmauimus“; az alapítólevél kiadásakor tehát a föl
szentelés és megerősítés már megtörtént.

11 E Zemogny falucska helyén van a mai Dunaföldvár, mint azt dr. Kará
csonyi János és más történetíróink mondják. „Zemogny“ kétségtelenül rontott szó 
és nem is magyar. Valószínűnek tartom, hogy Szemány, vagy Zcmány volt ere
detileg. erre mutatnak a Szemányi, Zenián. Zcmányi, Zimonyi családnevek, melyek 
Tolnavármegye területén még ma is igen gyakran előfordulnak.

12 Tápé, tolnamegyei falu. Thapeonban tíz oil a görög accusativus ragja.
13 Ozora, tolnamegyei községnév, de itt folyóra kell következtetni. Minthogy 

Ozora községen a Sió folyik keresztül, lehet, hogy Szt. István idejében a Sió 
e szakaszának Ozora volt a neve.

14 Lupa, folyó, ma Lapa: de nem a tolnavármegyei Lápa, Lápafő, hanem a 
Somogymegyei Lapa patak, mely Butánál ömlik a Kapósba.

15 A Kapos folyó Somogy és Tolnavármegyében.
10 Almás vize Somogymegyében.
17 Kőárok; a régi Sirmium város kőből épült római vízvezetékének romjai, 

melyek még Szent László király idejében is megvoltak.
18 A Száva középső folyásánál. Ezen a tájékon abban az időben más püs

pökség még nem volt és épen ezért a határ pontos megállapításának szüksége nem 
merült föl. A veszprémi püspökség felé, mely jóval előbb alapíttatott, mint a 
pécsi, már sokkal pontosabb a határmegállapítás. Viszont a kalocsai püspökség 
felé sincs a határ megállapítva, amely körülményből — bár természetes határul 
ott volt a Duna — szerintem mégis kétségtelen, hogy a pécsi püspökségnek alapí
tása megelőzte a kalocsaiét. Ebből kétségtelen, hogy a pécsi püspökség alsó határa 
a Száva folyó volt és hogy a Szt. István által felsorolt négy határvonal a Duná
val együtt egy négyszöget zárt be, mely magában foglalta Tolnamegye egész 
területét, Baranyavármegye egész területét. Somogymegye egy kis részét: 11 pa- 
rochiát, mely később a püspökségre nézve elveszett — és a Drávántúli Szerém, 
Valkó és Pozsega vármegyéket, melyek ősmagyar települések voltak és ezer éven 
át integráns részeit alkották a magyarságnak a pécsi püspökség védő szárnyai 
alatt.

19 „Nostre ingenuitas auctoritatis.“ Ez a szokatlan kifejezés a legsajátabb 
tulajdona a hírneves Heribert C. német császári cancellistának, aki Szt. István 
meghívására kétségtelenül császári ura: II. Henrik beleegyezésével átjött 
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Magyarországba a cancelláriai teendők végzésére. Heribert C. működése 
Magyarországon az 1002-ik év második felében kezdődik és ez időpont össze
esik a császári cancellária személyzetéből való kiválásával. A jegyzetbe fog
lalt kifejezés bizonyítja, hogy a pécsi püspökség alapító levelét Heribert C. 
fogalmazta és bizonyára készítette is Szt. István rendelkezései alapján. Ez a 
Heribert C. készítette a veszprémi püspökség és utána a pannonhalmi apátság 
alapító levelét. 1902-ben, augusztus hónapjától kezdve. Heribert C.-n kívül 
Szent Istvánnak a pápai cancelláriából is volt fogalmazója, valószínűleg olasz 
származású, aki a magyar helynevek írásával nem boldogulhatott és ebben vé
lem én az okát annak, hogy Szt. István a német császári cancelláriából kért fogal
mazót. aki azután a magyar cancelláriai munka vezetésében túlsúlyra jutott.

20 A király kézjegyét, melyet a Felséges Ur saját kezűleg vetett a perga- 
mentre, az átíró rendszerint le szokta rajzolni. A somogyi konvent 1404-ik évi 
átírója ezt nem tette. De a királyi kézjegy ott volt előtte, mit írásban is meg
örökített és ez is egyik bizonyíték az alapító levél hitelessége mellett, amire szük
ség is volt és van, mert az átírt alapító levél tartalmában bizonyos sorrendi zava
rok és kihagyások, talán tartalmi rövidítések is észlelhetők, ami az oklevelek tör
ténetében nem szokatlan.

21 „Dampnandum“ damnandum helyett. Damnandum helyett csak német 
ember mondhat dampnandumot és szerintem ez az egy adat külön kétségtelen 
bizonyíték mellett, hogy a pécsi püspökség alapító levelét Heribert C. szer
kesztette.

22 1909. szeptember 21-én.
23 Ez a kifejezés „pio Stephan«) regnante anno nono" nem a királytól szár

mazik, hanem az irodaigazgatójától. A király ténykedése a kt'zjegy feltevés«' után 
megszűnik. Az esetleges magasztaló kifejezések a cancellista stylus-gvakorlatai és 
sokszor egyéni, súlytalan, jelentéktelen részei a diplomáknak.

21 Civitas Jauryana = Győr városa. 1044-ben Jaurenk (hibás írás). 1097-ben: 
Arduinus Joriensis (au = o) episcopus. 1158-ban: Paulus episcopus Jaurincnsis.

Földvári Mihály.

MÚZEUMI ÉRTESÍTŐ — IV. füzet.
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KISEBB KÖZLEMÉNYEK.
Eset a régi céhvilágból. A pécsvárosi földesúri úriszék 1751 

április 17-én tartott ülésén a szabók, nyergesek és szíjgyártók céhé
nek egy kihágási ügyét is tárgyalták. Névszcrint Nagy István, a 
pécsi szabócéh atyamestere, Picznaker József. Szabó Tamás és 
Brllels András szabómesterek kerültek mint vádlottak az úriszék 
színe elé, kik ellen nemes Kruspér János úriszéki ügyész ezt a 
vádat emelte: Az 1751. év március 12. említett mesterek Nagy 
István házában gyűlést tartottak Horváth Györgynek valamely 
ügyében, ki a püspöki várban lakó házi szabó volt, s iparát 
Berényi gróf halála után, a vallásalapi kezelés alatt is ott foly
tatta. Volt egy segédje is, névszerint Vitéz György. Ezt a szabócéh 
említett mesterei ismeretlen okból elfogatták, két napig fogva tar
tották s utána tizenkét botbüntetéssel meggyötörték. — Az igaz
ságtalan kínzás és az uradalom iránti tiszteletlenség miatt az 
ügyész példás megtorlást kért. — A vádlott céh részéről Nagy 
István, Udvinacz Tamás és Brllels András voltak jelen, kik az 
esetet nem tagadták, de a városi elöljáróságra hárították át a fele
lősséget. E védekezést az úriszék nem fogadta el. mert nem tudták 
bizonyítani. Tanúkihallgatást sem rendeltek el. mert a per tárgya 
közismert volt. — A céh vezetősége köteleztetett a püspöki uradal
mat megkérlelni és Vitéz Györgynek a börtönért és verésért fájda
lomdíjul egy aranyat adni.

* «

Buck építész pecsétje. A szentkúti per folyamán (1802. május
— 1803. január), az ottani elhagyatott templom és annak berende
zése és kegytárgyai iránti tiszteletlenséggel vádolt pécsi tanulók 
mentő tanúi között szerepel Buck József, a pécsi rajziskola tanítója 
is, aki 1802 szeptember 9. német nyelven írásosan igazolta, hogy két 
év előtt Szentkúton (Heil. Briindl) a templomot is megnézte, abban 
egy pulykacsaládot talált, récéket is: a templom belül piszkos volt és 
gondozatlan. Ö a kis sekrestyeajtón ment be. mely már nyitva volt.
— Szentkútra Seidl Antal pécsváradi erdőmester kocsiján és társa
ságában ment, ki szintén hajlandó fentieket bizonyítani. — E nyi
latkozatra Buck szeptember 16-án az esküt letette. — Az okmányon 
szokatlanul szép pecsét van; úgylátszik, hogy tervezője és tulajdo
nosa képzett és gyakorlott rajztanár volt.

A címerpaizs fatörzsből nő ki és felül ágdíszeken korona; fö
lötte a nap, gazdag sugárözönben. A címerpaizsban Diana ülő 
helyzetben; fején görög sisakkal. Egyik kezében rokka, másikban 



131

land zsa, mellette paizs. A címerpaizs két oldalán tulipán és stilizált 
lomb és ágdísz. Az okmány szövege német: nyilvánvalóan maga is 
német nyelvű volt. Nevét sajátkezűleg Joseph Buck formában írta: 
állása: rajztanár; Lehrer an der Zeichenschule.

Jit # #

A pécsi kórház alapítása. A pécsi kórházat Nesselrod Vilmos 
Ferenc gróf, pécsi püspök alapította. Iratai között található egy kel
tezés nélküli fogalmazvány, amelyben ezen alapításról intézkedik. 
Ezen rendelkezése szerint a pécsi városi bíró végezze abban az igaz
gatást; Sprengh püspöki jószágkormányzó gondoskodjék a kórház 
ellátásáról. A keltezéssel ellátott alapító levél pedig 1731. augusztus 
13-án kelt. (Kápt. levéltár. 40: 74. és 75.) — A püspök 1732. szeptem
ber 29-én halálozott el 80 éves korában Pécsett s a kórház kápolná
jában temették. Sírját jelenleg semmi sem jelöli. Sírköve a székes
egyházi múzeumban van.

Jjt * sjt

Adatok az ürögi monostorhoz. Frater Mihály, az ágostonrendi 
karinges szerzetes-kanonok Boldogságos Szűzről nevezett monosto
rának (mely Irugh község felett fekszik) prépostja, az 1393. év őszén 
személyesen megjelent a pécsi székeskáptalan nagyprépostja, Rudolf 
előtt, és neki a következő önkéntes vallomást tette:

Irugh község patakja mellett, délről, közel az országúihoz, van 
egy malom, melyet már hosszabb idő óta a Patacs község feletti Sz. 
Jakab monostornak pálos szerzetesei birtokolnak és használnak. Ezen 
malom megszerzésére és birtoklására Mihály prépost keresetet és 
igényt jelentett be Rudolf káptalani nagyprépostnál, mint a birtok
rendezési hatáskörrel megbízott káptalan fejénél. Támogatta az ő 
keresetét Bálint presbiter-bíborosnak, pécsi püspöknek megbízottja 
is. — Ámde Fr. Egyed, a Patacs feletti Sz. Jakab pálosmonostor per
jele és szerzetesei a kezüknél lévő okmányokkal említett malomhoz 
való birtokjogukat igazolták. — Ezen okmányok átolvasása és mér
legelése után megállapítást nyert, hogy a jogkereső ágostonrendi 
monostornak a vita tárgyát képező malomhoz semmi tulajdonjoga 
sincs. Azért a pécsi káptalan előtt örök időkre minden további jogról 
és keresetről ezen ügyben lemondtak és a malmot további békés 
birtoklásra a jakabhegyi pálosmonostornak átadták. A jogkereső pré
post, Mihály, ezen malomügyben felmutatott összes okmányait magú 
is érvénytelennek jelentette ki és azokat kezéből kiszolgáltatta. — 
Ezen barátságos megegyezésről Rudolf nagyprépost és a pécsi káp
talan 1393. november 23. kelt s függő pecséttel ellátott okmányt állí
tott ki. melyet Miklós olvasókanonok (egyúttal Bálint biboros-piispök 
helynöke) szövegezett meg. Az okmányt sok kanonoktársuknak

9*  
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nevében és képviseletében aláírták: Mihály őrkanonok, — Imre, 
székesegyházi főesperes, — Gallus baranyai főesperes, — András 
tolnai, — Benedek marchiai. — Miklós azynaghi (= aszuágyi), — 
Jánosregwni (= regiilyi) és László valkói főesperesek.

Bertalan, a Szent-Ágoston-rendi szerzetes-kanonok tartományi 
főnöke 1542. május 21. kelt iratában Mihály pécsi sublectort (= a 
papjelöltek tanítója) és jegyzőt kinevezte és felvette említett szerzed 
tesrend külső tagjának (konfrater) és pedig a rend irughi monosto
rának (in villa irugh) kötelékébe. (Beke Antal: Az erdélyi káptalan 
levéltára, Budapest, 1889. — 56. 1. — Az erről szóló irat eredetije a 
gyulafehérvári egyházi levéltárban van (pergamen, 50X15 cm., levél
tári jelzése: fasc. 2. nro 9.). — Valószínű az a feltevés, hogy ezen két 
oklevélben előforduló helyrajzi megjelölés (supra villam Irugh, = 
Irugh község felett) úgy értendő, hogy a monostor Magyarürög köz
ségtől északra, a mai Szentkút tájékán feküdt, Támogatja ezen 
feltevést az a körülmény, hogy a török idők után (sőt valószínűleg 
már alattuk is) ezen tájékon Szentkút néven búcsújáróhely, Mária- 
kegyhelv alakult ki, hol 1720. körül Nesselrod gr. püspök engedélyé
vel a pécsi pálosházat és zarándokok számára beszálló vendéglőt épí
tett. Állandóan egy, esetleg két pálos pap tartózkodott ott. A kápolna 
a B. Szűz mennybemenetelének (= Nagyboldogasszony) tiszteletére 
lett szentelve, épen úgy, mint a hajdani Sz. Ágoston-rendi iirögi 
monostor. Midőn azonban a pécsi jezsuiták az iirögi templomot fel
építették és azt a régi iirögi emlékek alapján szintén Nagyasszony 
tiszteletére szentelték: akkor a szentkúti pálostemplom címét a Fáj
dalmas Szűz tiszteletére változtatták át. Ezen szent kúti templomot 
1786. év folyamán királyi rendelet értelmében bezárták: a kegykép. 
főoltár és a harang vétel útján a ráczvárosi plébánia-templomba ke
rültek. és ma is ott vannak, hol a kegyképet a környék lakossága 
zarándoklatokban még évtizedek múlva is látogatta. — A patacsi 
páloskolostor a XIV. században keletkezett, temploma Nagy Boldog
asszony tiszteletére volt szentelve. A török idők alatt elpusztult. 
Romjai valószínűleg a Sz. Márton püspök és hitvalló tiszteletére szen
telt jelenlegi templomba lettek beépítve.

*
Pécs városának nyugati szomszédságában a XIII. század óta tör

ténelmi emlékeink szerint három monostor volt: a hegytetőn épült Sz. 
Jakab pálos. — a Pataes községben fekvő Nagyasszony pálosmonos
torok. — és Ürög község felett levő Sz. Ágoston-rendi kanonok (kar- 
inges) szerzetesek monostora, illetve prépostsága, ugyancsak Nagy- 
Boldogasszony tiszteletére. Szentkirályi István.
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1848-as okmányok. A március 15-iki események hatása alatt Pécs 
városában is a lelkesedés magas fokra hágott, s a városban igen élénk 
életet váltott ki. Mindenütt a 12 reformpontot tárgyalták, s a nemzeti 
lobogók kikerültek a házakra. A város tanácsa sok hirdetményben 
értesítette a közönséget az események egymásutánjáról, majd vala
mitől eltiltotta, majd pedig valamit elrendelt. A város tanácsának első 
hirdetménye 1848. március 18-án jelent meg. s ekkép szól: Éljen a 
király! Éljen a haza! Alkotmányos szabadság! S békés- Egyetértés!
— Pécs Szabad Királyi Város Tanácsa, Pest város közönsége nevében 
a magyar nemzethez történt azon fölszóllításra, — mellyben ezen ha
zánk Fővárossá Koronás Fejedelme eránti hűségénél fogva egész 
Európát mozgásba hozó eszmék békés fejlesztésére, és a kívánt újítá
sok törvényes uíoni behozására törekvő szándékát huszonnégy órai 
békés eljárás alatt szerencsés sikerrel koronázottnak hirdettve, a köz
lőit átalakulási fő teendők pontjainak pártolására a haza összes pol
gárait felhívja, — a pillanatok fontossága tekintetéből a rend, és 
békés átalakulási mozgalmak feletti őrködést kötelességének ismerve: 
mindenekelőtt Koronás Fejedelme dicsőségének, úgy a haza jobblété
nek békés reformok általi előmozdítása eránti rokonszenve jeléül a 
nemzeti lobogót a Város Tanácsháza tornyára közkívánatra kitűzeté. 
A 12 reformpontok feletti tanácskozásra pedig a holnapi napon reg
geli 10 órakor tartandó Közülés jeleltetett ki. Ezen határozat a Város 
összes Polgársága értesítés végett kinyomatni, és még a mai napon 
szétosztatni rendeltetvén. — Pécsett 1848-dik évi Március 18-án tartott 
Közülésből. — Szabad Királyi Pécs Város Tanácsa és Közönsége.

Ezt a hirdetményt három napra egy másik felszólítás követte, 
mely a csoportos gyülekezést tiltotta el. Szószerint itt közlöm: Minden 
házbirtokos, iparűző és családatya, a szabadságkoszorúzta közbátor
ság nevében fölszólíttatik, s mint egyes polgár felelőssé tétetik arra, 
miszerint — a) Minden hozzátartozóit (jelesül gyermekeit, legényeit, 
tanítványait, cselédjeit) e jelen időben, minden csoportozástól, s lár
más béke zavarásoktól tartóztassa vissza: s egyúttal b) Világosítsa fel 
a felett, hogy egyike is. a mostani átalakulás biztos és békés kifejlő
dését, illetlen magaviselet által ne veszélyeztesse. — Pécsett 1848-ki 
Március 21-én tartott tanácsülésből. Szabad Kir. Pécs Város Tanácsa.
— E két hirdetmény a legelsők közé tartozik, a többi már április és a
következő hónapokban jelent meg. Dr. Fejes György.

Az idősebb Siklósi Gyula életpályája 1201—1257. Az Árpád
kor s az aranybulla korának egyik legmagasabbra emelkedett, de 
szomorú emlékű és végzetes szerepet játszó államférfin. A Baranya- 
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megyében birtokos Kán nemzetség tagja s e nemzetség siklósi ágának 
ősapja, kit okleveleink öreg vagy nagy (maior) Gyulának neveznek. 
Tüneményes pályát futott be. Már Imre király korában feltűnik, 
mint erdélyi vajda, de Endre herceg fanatikus híve lett és maradt a 
testvérharc idején is s így II. Endre király korában pazarul szórta 
rá királyi kegyének sugarait. Az akkori viszonyokhoz mérten óriási 
ideig, 50 évig volt a kormányzat feje és rossz szelleme s hatalmának 
teljét mutatja, hogy még az a nagy nemzeti megmozdulás, mely a 
jogtalanságok sorozata ellen az aranybullát hívta életre, sem tudta 
őt helyéről elmozdítani. Az ítéletet a fiú, IV. Béla mondotta ki ellene, 
aki rögtön trónralépte után börtönbe vetette, mert ő tette felelőssé 
a régi regime minden bűnéért, melyek már-már forradalomba döu- 
ötték az országot. Siklósi Gyula a nádor, a szlavóniai bán, ország
bíró és erdélyi vajda 1257-ben börtönben végezte be magasan ívelt, 
életpályáját.

Hivataloskodásának kiilönföle szakaszait és változásait a leg
valószínűbben a következőkép lehet összeállítani:1

1 Karácsonyi: Magy. Nemz. IT. 282. Századok 1909. Vereinsarchiv für sie- 
benbürgerische Landeskunde 28. k. 44. Wertner dolgozataiban. Tört. Tár 1894. 
1897. 1898. — 2 Szentpétery Imre: Az Árpádkori Oklevelek Kritikai jegyzéke 
(rövidítve: K.) 1. k. 58—59. — 3 K. 1. 60. — * W. I. 92. — 5 K. I, 59. ahol a Byulae 
alatt is őt vélem lappangani, hiszen ez az időpont a király uralkodásának kez
dete. — ’ K.. I. 70—71. — 7 Tem. 2. Soproni ispánsága azonban 1207-ről Fejér 
elírásán alapuló tévedés, ekkor Benedek erdélyi vajda a soproni ispán. K. I. 
72. — 8 L. Urk. I. 14. K. I. 87—88. — 8 W. VI. 558. — 10 K. I. 91. — “ K. I, 95-95. 
Ez évben még nem volt bácsi ispán, mely méltóságot Salamon tárnokmester 
bírta. —• 12—” K. I. 97—98., 105—112. — “ W. VI. 599. Ez évi somogyi ispánsága 
is téves, itt a szolnoki ispánságról van szó. — 15—17 K. 1. 119.. 121—25., 127. —

1201.2 Erdélyi vajda és szolnoki ispán.
1202’—1204.4 Udvarbíró s mellette 1202—5. Csanádi, 1204. 

nyitrai ispán.
1205.5 Soproni ispán.
1206°—1212/ Bodrogi ispán.
1212 (május 6. után)8—1215.° Udvarbíró és bácsi ispán.
1215.10 Szlavóniai bán és vasmegyei ispán.
1214." Másodszor erdélyi vajda és szolnoki ispán. 
121512—1217.1:! Nádor s 1215. egyszersmind soproni ispán. 
1219." Másodszor szlavóniai bán és szolnoki ispán. 
1220.15 Bodrogi és szolnoki ispán.
1221.10 Királynői udvarbíró, bodrogi és szolnoki ispán. 
1222"—1224. Másodszor nádor, bodrogi és soproni ispán. 
1225—122618 Nádor és soproni ispán.
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1228.19 Csap soproni ispán.
122820—1255.21 Harmadszor szlavóniai bán s ezenkívül 1252. 

királynői udvarbíró.
Neje Ilona volt, fia pedig az ifjabb Gyula, aki szintén az orszá

gos méltóságok közé emelkedett s akiktől a baranyamegyei Siklósi 
család származott le, mely 1595-ig virágzott. Valószínűleg azonban 
még másik fia is lehetett, kinek fia az ismert királyfogó László 
erdélyi vajda volt, aki eszerint nem az Apor család, hanem a Kán 
nemzetség tagja.22 Sebestyén Béla dr.

Siklós pára »ni

Kukoricatermesztés Mohácson. Az Országos Levéltárban el
fekvő adatok szerint Mohácson az első kukorica 1715-ben termett. 
Ennek az évnek tavaszán ugyanis egy latin nyelvű vármegyei jelen
tés szerint, amely eredetiben megvan ott, 191 font kukoricát osztottak 
ki a lakosoknak és vetettek el hatósági felügyelet mellett Mohács 
határában. Ez a kukorica összesen 540 pozsonyi mérőt termett. 
Helyhatósági rendeletre 1715-től kezdődőleg minden évben kellett 
jelentést tenni arról, hogy a lakosság mennyire barátkozott meg a 
kukorica termeléssel és hogy milyen nagyságú földterületen, mennyi 
kukoricát termeltek.

❖ i’t

A mohács-pécsi vasút miilfjából. A Mohács-pécsi vasúi építése 
1852-ben vette kezdetét. Elsőnek azonban az iiszögi-mecsekszabolcsi 
ágat építették meg. A Mohács-pécsi vonalon az első szén vonat

,s W. VI. 451. — ” K. I. 142—45. — 20 F. Cod. Dipl. III/2. 198. — 21 Századok 1897. 
585. — 22 Karácsonyi ugyan nem ismeri el, de Wertner érvelése meggyőző. 
Vereinsarchiv 29. köt. 116—120. Turul 1908. 122.
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1837 május 2-én indult Mohácsra. 1858 júl. 1-én vették fel a magán
felek küldeményeit szállításra. A személyforgalom pedig csak 1859 
április 24-én kezdődött meg. Az első mozdony ..Mohács“ nevet vi
selt és 258.27 lóerejű volt. Ezt a mozdonyt Csehországból hajón 
szállították Mohácsra s innen lovak szállították Üszögre. És pedig 
24 ló. Még ez sem volt azonban elég a gyulai dombnál, ahol még 
hat pár lovat kellett eléje fogni, hogy kihúzzák a meredélyen. — A 
szállítás Mohácsról Üszögig így is három napig tartott. A „Mohács" 
nevű mozdonyt 1871-ben vonták ki a forgalomból. A járművek állo
mánya 1854-ben 1 mozdony. 1 szerkocsi. 21 szénszállító teherkocsi 
volt. Ezzel szemben 1914-ben 15 mozdonya, ugyanennyi szerkocsija, 
15 személykocsija, 4 podgyászkocsija. 609 kiilönföle teherkocsija és 
egy hóekéje volt. A mohácsi fővonal hossza 55 kilométer.

* * *
A mohácsi püspökkastély múltjához szolgáló adatok. A mo

hácsi püspökkastélyban és annak melléképületeiben ebben az évben 
több változás történt. így az északi szárnyon, a földszinten, lakásnak 
alakították át a négy egymás mellett levő helyiséget. A legdélibb he
lyiségnek boltozatját, mert az összes helyiségek boltozatosak voltak 
— lebontották, mivel füstölőnek, később pedig raktárnak használ
hatták. rajta két ablakot törtek (ablaka ugyanis nem volt) és a 
boltozat helyett lapos menyezetet raktak rá. A lebontás alkalmával 
előkerült téglák mind 1785-as évszámot viselték, ami annak a jele, 
hogy ennek a szobának boltozatát 1785—85. évben építették s így 
valószínű, hogy Esterházy Pál püspök készítette erre a szárnyra az 
emeletet. (A püspöki kastélyt az eddigi adatok szerint 1714-ben 
kezdték építeni és csak 1785-ben fejezték be.) A püspöki kastély 
déli oldalán, a templom felé eső részen, a kastélyon túl. az úgyneve
zett magtár udvarán, gazdasági épületek voltak és pedig egy istálló 
és egy cselédlakás. Az istállót 1927-ben. a cselédlakást ez év szeptem
berében és októberében bontották le. A püspökkastély kertjének egy 
részével egyetemben az udvart ugyanis az Országos Földbirtok
rendező Bíróság vette igénybe, házhelyek részére. Az istálló helyén 
Inkey József, a mohácsi László közkórház iigyv. gondnoka épített 
magának lakást, a cseléd lakás helyén pedig Kovácsics János városi 
végrehajtó. Mindkét lebontott épületből előkerült téglákon a püspöki 
téglaégető pecsétje volt. A legalacsonyabb évszám rajtuk 1756. a leg- 
masasabb 1776 volt, tehát valószínű. hogy ezek a gazdasági épületek 
Klimó püspök idejében épültek. A téglák kisméretűek voltak, a 
kötőhabarcs sárga homokos. Az épületek alapjai pedig nagyméretű 
mész- és homokkőből készültek. Ezeket a házhelytulajdonosok fel 
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is használták. Az lnkei-féle háznál, annak nyugati oldalán az 
istálló alapjai és falai is részben megmaradtak. Némi változtatással, 
átépítéssel, rárakással felhasználták az épülethez.

# * *
A zsidók letelepedése Mohácson. Az első kérelmet erre vonat

kozólag, hogy neki a letelepedés Mohácson megengedtessék Borovitz 
József szekcsői zsidó adta be Privilegizált Mohács város tanácsának 
1828-ban. És pedig azért, mint a folyamodványában írja „hogy az 
általkelő zsidóság számára" ételeket és italokat szolgálhasson ki. A 
városi tanács a kérelmet elutasította, mert „a zsidóságnak ezen 
Méltóságos Püspöki uradalomban állandó lakásul leendő beeresztése 
egyedül a nagyméltóságú uradalomtól függne, ehhez képest Mohács 
mezővárosának mint ezen méltóságos uradalomhoz tartozónak hatal
mában nem állana őtet állandó lakosnak befogadni, azért e mostanra 
nézve a könyörgő kereset elmozdíttatik." (1828. évi tanácsülési jegy
zőkönyv 489. sz. határozat.) Hogy Beim József ezután folyamodott-e 
a letelepedésért avagy nem, arról adat nincs. Brand Ede ..Mohács 
évkönyve" egy Süss nevű zsidó családról tud. mint aki 1855-ben 
tényleg letelepedett Mohácson. Fölkér József (Mohács története 157. , 
old.) szerint 1849-ben kapja az első zsidó család a letelepedési enge
délyt. Egyiknek adataira sincs okmány. Szerencsés véletlen folytán 
én egy okiratot találtam 1845-ből. amely azt jelzi, hogy 1845-ben már 
kapott egy zsidó letelepedési engedélyt Mohácson. És pedig egy pécsi 
izraelita szabómester. Bein József, akinek kérvényét 477. Praef. 1845. 
szám alatt iktatták. Hogy hol, azt megállapítani nem tudom. Lehet, 
hogy a pécsi püspöki irodában, lehet hogy az uradalom iktatójában. 
A kérvényt 1845. év június 4-éről kelt és „Tekintetes, Nemes, Nem- 
zetes és Vitézlő llorvát János Úrnak, a n. m. pécsi piisp. urad. 
Praefectusának és több Ns. Megyék Táblabírájának" szól. A folya
modványban Bein József „Mély alázatossággal folyamodik a Tekin
tetes Tábla Bíró és Prefectus úrhoz", mint a nagyméltóságú püspöki 
uradalom Kormányzójához, hogy tekintetbe vévén szegénységét, és 
azt, hogy becsületes mestersége mellett is alig volt képes eddigi lak
helyein nőjének és gyermekeinek elegendő táplálékot szerezni, néki a 
letelepedést a fent tisztelt uradalomhoz tartozó Mohács mezővárosá
ban megengedni méltóztatnék, hol fáradhatatlan szorgalma útján sze- 
rencsésb sikert nyerni reményi." A kérelemnek meg is volt az ered
ménye. mert llorvát János prefectus saját kezeírásával a követ
kezőket jegyezte fel a folyamodványra: „A folyamodónak a letele
pedési engedelem a Földes L’raság részéről ezennel megengedtetik. 
Pécs, június 4. 1845. llorvát s. k. Praef." Eszerint tehát Bein József
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szabómester volt az első izraelita, akiről minden kétséget kizárólag 
meg lehet állapítani, hogy Mohácsra letelepedett.

vitéz Horváth Kázmér dr.
* * #

Adat az első napóleoni háborúhoz. (1796—1799.) A múzeum ok
mánytárában egy igen érdekes irat van, melynek címe: Specificatio. 
Azon Regroutákról, akik ezen Üszöghi Uradalomba! a Francia had 
alkalmatosságával Katonai szolgálatra adattak. Ez a névszerinti ösz- 
szeírás községenkint mutatja ki, hogy kik vonultak be az iiszögi ura-

Baranyai magyar férfi ködrnen licit

dalom 21 községéből a Napóleon elleni első háborúba. Egyúttal bemu
tatja azt is, hogy mely községek tartoztak akkor az iiszögi uradalom
hoz. A hatalmas kiterjedésű uradalom községei voltak: Bagota, Bara- 
nya-Szőllős, Bodony, Bisse, Csarnóta, Dencsháza, Egerág. Gerde, 
Hernádfa, Elásságy, Katádfa, Kiskozár, Monyoród, Okorág, Rugásd. 
Szava, Személy, Szent-Gál, Szentivány, Turony, Udvard. A kimutatás 
azután felsorolja az önként beálltakat, a fölös számú cselédeket, a 
törvényes végzés szerinti berukkoltakat és a „Rossz viselettyek miatt 
capitulatio nélküli“ bevonultakat. önként beállt 52, kik foglalót is 
kaptak az uraságtól, 49 azért vonult be, mert nélkülözhető fölös számú 
alkalmazottak voltak, törvényes végzés értelmében csak egy és rossz
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magaviseletük miatt 60 személy vonult be katonának. A legtöbb rossz 
magaviseletű Személy, Egerág, Udvard, Bisse, Turony, Csarnóta, 
Szava, Szentgál. és I lernádfa községekben volt. A 142 név között sok 
olyan van, melyek ma ismeretlenek. így: Visda András, Mály Máté, 
Konyliás István, Bauz Dani, Pafi Samu, Pondur Istók, Gyöke Pál, 
Nvös Istók, Panka József. — A legtöbb Dencsliázáról vonult be, még 
pedig 16, és a legkevesebb Okorágról 5, kik mindnyájan önként áll
tak be katonának. Az üszögi uradalmat a török hódoltság megszű
nése óta legtovább Batthyány Adám gróf ivadékai bírták. Az övéké 

Baranyai magyar női ködmen hal Baranyai női ködmen 
oldalról nézne

volt 1727 óta a gróf Caprara-féle siklósi, 1748 óta a sellyei urada
lom, mit Thraun és Abensperg gróftól szereztek meg és a német- 
bólyi. Az üszögi uradalomban több községben nagyobb jószágtes
tet u. n. pusztát házi kezelésre magának tartott vissza a mindenkori 
uraság, s ezeken a gazdasági munkát a gyalog és igás robot mun
kára kötelezett jobbágyaival végeztette. Ilyen puszta Kiskozár 
határában Üszög, Személy határában a mohács-pécsi országút men
tén Szentkút, Bisse határában Pusztamalom és Dencsházán Szente- 
gát. A Batthyány család egyik tagjáé volt Üszög és Siklós, míg a 
másiké Németbóly és Sellye.

Fejes György dr.

DUNÁNTÚL EGYETEMI NYOMDÁJA, PÉCSETT



LflK/ÍSMŰUÉSZETI MŰHELY
SARKADI ÉS KÓBOR
PÉCS, APÁCA-UTCA 7. SZÁM.

Törv. bejegyzett cór. Telelőn 5-22.

Belsőépítész, 
faszobrász, asztalos, 

tervező és kivitelező.
Minden e szakmába vágó művészi és 

tömegmunkákcan.

Alapítva 1866. évben.

MESTRITS JENŐ 
GÉP és LAKATOSÄRUGYÄR 
PÉCS, Munkácsy Mihály-uíca 35. sz.

Telelőn 6-44.
Vasszerkezetek, épület- és műlakatos munkák. 
Csatornázási, vízvezetéki és egészségügyi 
berendezések. Modern autójavító műhelyek. 

Szakszerű antójavitások, regenerálások.
Garageirozás. autómosás, karbantartás, 

accumulator töltés.

Fiedler Aladár
könyvkötészete
Hunyadi - utca 2. szám.

Készít minden e szakmába vágó
munkákat, jó, olcsó, erős, 
ízléses, művészi és gyors 
kivitelben.

S i k 1 ősi márványbányák. 

Píacsek és Stischnik 
PÉCS, Zsolnay Vilmos-uíca 15.

Művészi márványmunkák, mint oltárok, 
epitaphiumok, síremlékek falburko

latok stb. " Továbbá villamos 
kapcsolótáblák márvány

ból és palából.

I Szent István Társulat |
S könyvkereskedése | 
J Pécs, Széchenyi-tér 18. sz. I
• Telelőn 11-79. t
I Dúsan tclszerelt raktár: |

Művészeti és egyéb •

szakmunkákban, zeneművekben. • 
Papiros áru és írószerekben. |

Pécs városi levelezű-lap különlegességek, f

Angster József és Fia 
orgona*  és harmonítimgyár r. t. 

Pécseit.

Uj orgonák és harmoniumok. 
Javítások, tisztitások és hango
lások. Uj homlokzatsipok a leg
rövidebb idő alatt készülnek.

Antik bútorok, régiségek 
vétele és eladása 

úgyszintén 
vállalom szakszere javításaikat. 
Állandó raktár régiségekben.
Schreiber Rntal
Deák-utca 19. sz. Tel. 7*69.

Pécs legrégibb kárpitos üzeme.

LEDERER MANŐ kárpitos, díszítő 
és antik bútorkereskedő 

Modern és antik Stilii 
bútorok állandóan raktáron.

Pécs, Ferenciek-utca 7. 
Kitüntetve 1883. Pécs. Aranyérem. 

Telelőn 909.
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ADALÉKOK PÉCS VÁROS KÜZDELMÉHEZ 
A SZABAD KIRÁLYI VÁROSI RANGÉRT*  

(PÉCS ÉS FÖLDESURA VISZONYA A XVIII. SZ. ELSŐ FELÉBEN.) 
Irta: Babits András.

*E tanulmány részlete egy nagyobb dolgozatnak, amely Pécs városa küzdel
mét tárgyalja a földesúri hatalom alól való felszabadulásáért, s amelyet a M. Kir. 
Erzsébet-Tudományegyetem bölcsészeti kara az 1929/30. tanévben a Pécs sz. kir. 
város által adományozott pályadijjal jutalmazott. Szerző kutatásaival még nem 
készült ugyan el, de tanulmánya e részletét, amely a felszabadulásért meginduló 
küzdelem előzményeit világítja meg, közreadjuk abból az alkalomból, hogy ez év
ben van 150. évfordulója annak, hogy városunk szabad királyi rangra emeltetett. 
A mai viszonyok között nagyobb ünneplésnek nem lehet helye, de Egyesületünk és 
Értesítőnk legalább ily módon akarja ezt az évfordulót emlékezetessé tenni. (Szerlc.)

1G86 október 14-én új nap virradt fel Pécs városa felett. 
Amikor a győzedelmes felmentő hadak elől az utolsó török csa
patok is elhagyták a mohamedánság 143 éves tanyájának szín
helyét, a város friss remények között kezdte meg életének egy 
újabb korszakát és nem is sejtette, hogy a török igát három
negyed századig tartó áldatlan, belső küzdelem váltja fel.

A felszabadított város nem jutott vissza azonnal régi földes
ura, a püspök birtokába, hanem először osztrák katonai kor
mányzat, majd kamarális kezelés alá került. Bécsben szó volt 
arról is, hogy a török alól felszabadított régi egyházi birtokokat 
a kormány végleg saecularizálja, de Lipót 1701. április 9-én kelt 
diplomájával, mint „a magyarországi egyházak új alapítója“, el
rendelte, hogy a felszabadult egyházi jószágokat „a szent célok 
szolgálatára“ vissza kell adni. A neoaquistica commissio előtt 
azonban sem a püspök, sem a káptalan nem tudott elégséges 
okmányokat felmutatni birtokjogai igazolására és így csak ex 
gratia kapták vissza azokat. Az adománylevél 1702. szeptember 
5-én kelt, s e szerint a város ismét püspöki és káptalani város 
(episcopalis et capitularis civitas) lett.

A királyi intézkedés szomorú megdöbbenést keltett a város
ban. Vége lett azoknak a reményeknek, amelyeket még a kamarai 
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kormányzat alatt elnyert „szabad város“ nevéből és jogosítvá
nyaiból merített a tényleges felszabadulás felé vezető útjára. 
A polgárok 16 pontban felsorakoztatott indokai és érvei a „nova 
donatióval“ szemben nem használtak semmit. A kísérlet nem 
sikerült.. Az adománylevél rombadöntötte a városnak a török fel
szabadulás óta addig elért eredményeit.

A helyzetet súlyosbította az a körülmény, hogy a város 
egyszerre két joghatóság, a püspök és a káptalan jurisdictiója alá 
került. Szerencséjére, ez az állapot, amelynek súlyát nagyon 
érezte, nem tartott soká, mert a. püspök-földesúrral, grófNessel- 
roddal való együttműködése eredményekép a földesúri jurisdictio 
rövidesen a pécsegyházmegyei püspök osztatlan joga lett. Az az 
egyetértés azonban, amelyet a püspök és a város között a közös 
érdekeik teremtettek meg, hamarosan felbomlott, amint az érde
keik szétváltak.

Pécs város nehezen viselte a földesúri terheket s nem is igen 
bírta a járandóságokat beszolgáltatni szegénysége miatt. A török 
megszállás, a felszabadítással járó zavarok és a Rákóczi-féle 
mozgalom bonyodalmai a várost a gazdasági gyarapodás terén 
igen hátravetették. A valamikor gazdag és népes Pécs szegénnyé 
és néptelenné lett. A törökök, rácok, horvátok és a hódítók egy
aránt gondoskodtak az értékek pusztításáról. A lakosság száma 
is úgy megfogyott, hogy a hódoltság utáni időkben csupán 1652 fő 
volt a városban. Könnyű belátni, hogy a város pénztára ilyen 
körülmények között súlyos helyzetben volt s hogy a földesúri 
censust sem igen fizethette. A püspöki prefektus 1713-ban már 
többévi tartozás kiegyenlítésére szólitja fel a városi magistratust.1

1 Városi Levéltár: Közgyűlési jegyzőkönyv. 1713. VII. 12 S.
’ V. L.: K. j. u. a.
’ Megyei Levéltár: 11/1744 fasc.

A követelődző hitelező és az adós feszült viszonyát csak 
fokozták a hamarosan fel-felbukkanó nézeteltérések, főként juris- 
dictionális kérdésekben. Sok olyan kisebb konfliktus merült fel, 
amelyek ugyan nem voltak túl nagy jelentőségűek, — mint pl. 
1713-ban a kapuk és a tanácsház őrzésére kiállítandó muskétások 
ügye2 — de mégis mind nagyobb és nagyobb éket vertek a város 
és földesura közé Az ellentétek ilyen kisebb dolgokon kezdődve 
folyton növekedtek. A helyzetet Nesselrod püspök túl erélyes 
természete3 csak elmérgesítette, különösen akkor, amikor olyan 
földesúri jogokat is igyekezett gyakorolni, amelyek a donatiós 
okmány rendelkezéseivel ellentétben álltak. Maga a káptalan is
merte el még a condominatus idején a királyhoz írt panaszában, 
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hogy Nesselrod Pécs város régi jogait megnyirbálja s a népet 
annyira sarcolja, hogy sokan kénytelenek elhagyni a várost.

Pécs egyideig tűrt és engedett. Amikor azonban Nesselrod 
a földesúri kilenceden kívül, mint püspök, a tizedet is követelte 
a városon, a városi magistratus kereken ellenmondott. A püspök 
panaszára kiküldött királyi bizottság három éven át foglalkozott 
ezen üggyel, és jelentései alapján III. Károly 1717 szeptember 
2-ról kelt resolutiójában igyekezett elsimítani az ellentéteket és 
a következőkép körvonalazta a város jogállását: Pécs mentes 
a robottól és mindennemű szolgai teljesítménytől; nem ad kilen
cedet. semmiféle termésből, csak tizedet fizet a földesúrnak ; bíróját 
a földesűr megerősítése mellett szabadon választja. Szabad fájé- 
zást nyer 500 forintért, de karban tartja a városfalat; a város 
területén a püspöknek egy korcsmáltatási joga van és csak egy 
mészárszéket tarthat üzemben.1

4 M. L.: Registnílatlan anyag. Protocollum deputationis cum suppi. libellis,
j. fasc.

6 V. L : K. j. 1724. II. 7. S. és II. 11. S.

1*

Az 1717-es szabályozás 15 pontja a város és a püspök közt 
fennforgó, már előfordult vagy még kilátásban levő ellentéteket 
igyekszik megszüntetni, illetőleg megelőzni. A királyi rendelet 
sem volt azonban olyan hatályú, hogy a megindult lavinát fel 
tudta volna tartóztatni. Az 1715 évi országgyűlésen becikkelyezett 
szabad királyi városok példája csak táplálta a pécsieknek még 
önmagukba rejtett és titkolt óhaját. A várost már nem elégít
hette ki a III. Károly által létesített és a közvetlen megelőző álla
potokhoz képest előnyös egyezség, viszont a püspök földesúri 
jogainak csorbulását látta a resolutio fenntartásában; a szabály
rendeletet tehát kölcsönösen áthágták, ami a két fél közötti ellen
tétet természetszerűleg csak mélyítette.

Az 1724-i tisztújításon a polgárok Friedrich Andrást válasz
tották meg bírónak, a püspök azonban földesúri jogára támasz
kodva, nem erősítette meg hivatalában. A város ennek ellenére 
elhatározta, hogy Friedrich megválasztásának érvényességétől 
egy lépést sem fog tágítani.4 5 6 Nyilvánvaló, hogy a jogszerű igazság 
nem a város mellett volt ebben a kérdésben, a város szeme előtt 
azonban folyton a kamarális szabadalmas város képe lebegett, 
és a szerint igyekezett cselekedni. Hogy mennyire nem tudott 
vagy nem akart az új keretek közé beilleszkedni, mutatja az a 
körülmény, hogy a felsőhatóságokhoz intézett kérvényei és fel
iratai kivételével magát mindenütt szabadalmas városnak (civitas 
privilegiata) nevezi. Ilyen szempontból azután a püspök jogos 
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beavatkozását is sok esetben sérelmesnek tekinti és igyekszik 
épen úgy megtorolni, mint a püspök-földesúr jogtalan beavat
kozásait.

A kölcsönös bosszantásokra jó alkalmid kínálkozott a Nessel- 
rod püspök és a dominikánus-rend között kitört viszály, melynek 
alapja egy, a dominikánusok javára eldöntött per volt. A per
vesztés óta a püspök a rend minden lépését igyekezett elgán
csolni ; így pl. 1726-ban a rend építkezéséhez sem követ nem 
adott a püspöki kőbányákból, sem a rendi birtokhoz tartozó Mind- 
szentek-temploma melletti romokat nem engedte behordatni s 
meghagyta a város kapuinál álló őreinek, hogy a kőhordó ko
csikat semmi szín alatt ne engedjék be. A város azonban pártját 
fogta a dominikánusoknak, a püspöki őröket elmozdította a ka
puktól és a kőhordó kocsiknak szabad ki-bejárást biztosított.

A püspöki prefektus Petróczy Mihályt és Hersching János 
esküdtet 1726 március 9-én a város bírójához küldte, kik néhány 
pontba foglalva előadták a földes urat ért sérelmet, és tiltakozást 
jelentettek be az ellen, hogy a városi hatóság a kőhordó kocsikat 
a tilalom ellenére a városba beengedte ” A közgyűlés még az nap 
megadta válaszát külön-külön minden pontra. A kölcsönös vá
laszok és ellenválaszok folytán azonban a viszály nem hogy el
lanyhult. volna, hanem még alkalmat adott ez az ügy a többi 
sérelmek felliánytorgatására is.

A március 22-i ülésen a város újból a megsértett földesúri 
joghatóság sérelmeivel foglalkozik és válaszképen kijelenti, hogy 
a város polgárai már régóta kiváltságosak és ha így egyik vagy 
másik polgárnak bármiféle, városi telket illető követelése vagy 
ügye volt ezideig, követelésével vagy bajával sem igazságszolgál
tatásért, sem orvoslatért nem folyamodott máshová, mint a vá
rosi hatósághoz.7 Azon földesúri kívánságot pedig, hogy őreit 
megkétszerezze és hogy saját telkén emelt épületekben adjon 
szállást a püspöki őröknek is, nem tartja teljesíthetőnek, részben 
mivel nem kénytelen vele, részben pedig mivel a püspöki örökre 
nincs rászorulva.8 A korcsmák ügyében, melyek a botrányok 
előidézésében igen jelentékeny szerepet játszottak, a város fel
fogása az, hogy ezt mindkét részről közös megállapodással kell 
rendezni. A határozat leszögezi, hogy a várost a püspök ezen 
jelentős jövedelmi forrásától minden módon meg akarja fosztani. 
Az 1717 szeptember 2-án, Bécsben a városnak és a püspöknek

" V. L.: K. j. 1726. III. 12. S 
’ V. L.: K. j. u. o.
8 V. L.: K. j. 1726. IV. 4. S.
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kiadott rendelet szerint a város az év egész forgása alatt már régi 
idő óta élt a borkimérés kiváltságával, a földesúr mégis nem 
elégedett meg egy korcsmával, hanem innen-onnan már tizenöt 
korcsmánál is többet szerzett meg a városban a polgárság rová
sára, sőt ráadásul, hogy a városi borokat minél kisebb mér
tékben lehessen kimérni, vidéki szőlőhegyeken termelt borokat 
hozat be minden különbség nélkül. Ezért, nehogy a korcsmák 
előbb említett sokaságából — mondja a város — Öméltósága a 
város sérelmére szokást formáljon és a város, régi gyakorlata 
ellenére, nyilvánvaló kárt és sérelmet legyen kénytelen kárá
nak szokásossá tételével szenvedni, a külső és a belső tanács 
egyetemlegesen elhatározza, hogy a jövőben pécsi polgár idegen 
bort minden egyes esetben csak 12 forint bírság mellett mérethet 
magának.

A kapuőrök és a bormérés miatt ilyen alapon aztán annyira 
kiéleződött a helyzet a város és földesura között, hogy a püspöki 
prefektus Relekay Ferenc szolgabíró által bíróilag figyelmeztette 
a várost, s az április 9-i gyűlésen ismét három pontban szerepelt 
a földesúr tiltakozása és figyelmeztetése.9 A kapuktól elmozdított 
őrök miatt, valamint a kapuőrség számának és a korcsmák sza
porításáról szóló felfogásuk érdekében felhívják a város figyelmét 
az 1722. április 22-ről kiadott intimatumra, amely mint pótlás 
járult hozzá az 1717-es resolutióhoz.

A város ezekre igen határozott válaszokat adott. Kijelen
tette, hogy nem áll erre a városra nézve, hogy ezideig a sokat 
emlegetett püspöki őrök őrizték volna, mert a város már régi 
időktől fogva, mielőtt az még más szabadalmas városokban 
kiváltság lett volna, saját fizetett őreit alkalmazta és alkal
mazza most is a béke megőrzése és a város dísze érdeké
ben. Keményen kikelt a prefektus ellen is. A prefektus úrnak 
pedig ne legyen semmi gondja — úgymond — a város őrségére, 
tudja a város maga is a kötelezettségét, hogy miképen kell 
őrködni a város békéje felett; ne törődjék a prefektus azzal sem, 
hogy mi a jogköre a magistratusnak, magának a szabadalmas 
városnak s ne ártsa be magát azokba. Az őrségről is majd gon
doskodik a város, amint ezideig is volt rá gondja. Saját őrein 
kívül a város más őröket nem vesz figyelembe és igénybe, s jól 
tudja, hogy a püspöki katonák vagy őrök sohasem voltak a város 
őrei, ennélfogva azok elmozdításáról sincs tudomása. A vidéki 
borok behozatalánál a városi hatóság szintén saját jogkörében

9 V. L : K. j. 172(5. IV. 9 S.
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járt el, amikor az említett intézkedést megtette, hogy a bor bősége 
miatt nem adta beleegyezését vidéki borok behozatalához és ki
méréséhez. A korcsmák számának megnövelése miatt pedig ez
úttal is ünnepélyesen tiltakozik.10 11 *

10 1742-ben is megismétlik e tiltakozást. V. L : K. j. 1742. II. 9. S.
11 V. L.: K. j. 1720. V. 13. S.
1:1 M L. II. 50/1738. fasc.

A város azoban látta, hogy a tiltakozásnak nem sok foga
natja van, azért még a május 13-án tartott ülésén elhatározta, 
hogy ő is emelni fogja a korcsmák számát mind a belvárosban, 
mind pedig a külső részekben.11

Nesselrod élete vége felé a küzdelem kissé ellanyhult. Halála 
után (1732) a nem sok vizet zavaró, beteges Thurn gróf lett az 
utóda, kinek 1734-ben bekövetkezett halála után a király a spanyol 
származású Cienfuegos Alvarez bibornokot nevezte ki püspökké. 
Cienfuegos Rómában halt meg anélkül, hogy egyházmegyéjét 
látta volna. Utána Berényi Zsigmond gróf nyerte el a pécsi püspök
séget, aki alatt a kis enyhülés után addig még el nem ért magas
ságra csaptak fel újból a küzdelem hullámai.

A város még Cienfuegos alatt, 1738-ban lépéseket tett, hogy 
régi privilégiumainak teljes birtokába jusson. Most azonban már 
nem elégedett meg azzal, hogy minél erősebben megalapozza 
kérését, hanem körültekintően pártfogó után látott. A helytartó
tanács elnöke ebben az időben Mária Terézia férje, Ferenc lotha- 
ringiai herceg volt, kihez még az év elején alázatos kéréssel for
dult. „Nincs semmi kétségünk afelől, — írja többek között a város 
a hercegnek — hogy Magyarország felséges királyai ezt az egy
kor igen virágzó, most pedig az idő mostohasága folytán hátra
maradott várost különféle szabadalmakkal, szabadsággal és adó
mentességgel ajándékozták meg. Fájdalom, az elmúlt századok
ban az állandó török iga alatt nyögve nem hogy ezen kivált
ságaink szerint élhettünk volna a mai időkig, hanem sóhajtozva 
kellett tapasztalnunk, hogy részben kiraboltak, részben felégettek 
bennünket. Mikor pedig a császári és királyi győzedelmes seregek 
a török hatalom alól a régi nyugalomba visszahelyezték a várost, 
nem felejthettük el a mi elődeink szerencséjét és szabadságát, 
amelyeknek hogy mi, utódok is részesei lehessünk, elhatároztuk, 
hogy a kegyesen adott privilegiumleveleket a levéltárban fel
kutatjuk.“ A továbbiakban kérik aztán a helytartót, hogy vegye 
pártfogásába a város végromlásban levő állapotját Őfelsége előtt, 
hogy így valamiképen visszajussanak kiváltságaik, a vám- és 
harmincad-mentesség birtokába.13
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A helytartótanács 1738 április 15-ről kelt leiratában11 értesíti 
a vármegyét Pécs kéréséről és a kérvényt azzal a megbízással 
küldi le másolatban a vármegyéhez, hogy az ügyben küldje be 
a saját, valamint a ‘püspök véleményét a helytartótanácshoz. 
A püspök-főispán és a vármegye együttes működésének sikerült 
azonban az ügyet még pár évig megakasztani. De a város ezalatt 
sem maradt tétlenül. Igyekezett olyan egyéneket a városi ható
ságba bejuttatni, akik rátermettségük révén hozzáértéssel tudták 
Pécs városának ügyét szolgálni.

14 M. L. II. u. a. fasc.
16 V. L.: K. j. 1741. V. 7. S.
16 V. L.: K. j. 1742. XII. 7. S.
17 M. L. II. 38/1743. fasc.

Ebben az időben kezd szerepelni egy, a város felszabadulási 
harcában igen nagy szerepet játszó ügyvéd, Lákóczy Mihály, aki 
azelőtt Pozsegában volt jegyző, innen azonban bizonyos hivatali 
kihágások miatt tanácsosabbnak látta a távozást. A pécsieknek 
kapóra jött az egyébként tehetséges és tevékeny ember s úgy 
látszik, hogy Lákóczy hamar kezébe is vette a felszabadulásra 
törekvés ügyét, sőt az ellentétek mesterséges szításának — az 
emlékek tanúsága szerint — ő lett a főmozgatója. A közhivata
lokból ugyan Berényi püspök ellenállása még távoltartotta, — 
bár a polgárok ismételten jelölték a jegyzőségre14 15 16 — Lákóczy 
azonban működhetett anélkül is.

Amikor 1739-ben a földesúr kilenc pontban összefoglalt 
igényeit a város elé terjesztette, maga adott ütőkártyát a mester
ségesen elnyomott 38-as ügy továbbfejlesztésére. A városi köz
gyűlés kimondta, hogy ha Öméltósága köti magát a kilenc punk
tumhoz, úgy ezek és más sérelmeket illetőleg Őfelségéhez fognak 
fordulni.1'1 A néhány nappal később tartott gyűlésen a kimondott 
határozatot tett is követte: intézkedés történt a Bécsbe küldendő 
követség ügyében. A követek közt ott találjuk Lákóczy Mihályt is, 
aki aztán még sokszor megjárta ez ügyben a Bécsbe vezető utat.

A gyakori követjárás eredménye azonban csak lassan mutat
kozott.

A helytartótanács 1743 februárjában tudatja a vármegyével,17 
hogy Pécs sérelmeket terjesztett fel Őfelségéhez, aki aztán úgy 
óhajtotta, hogy az ügy elintézésére és a félek kibékítésére bizo
nyos időpontot tűzzenek ki. A királyi kívánság alapján a hely
tartótanács a tárgyalás napját március 28-ában állapította meg, 
s utasította a vármegyét, hogy annak módja szerint tudassa ezt 
a várossal, és egyben figyelmeztesse, hogy a megállapított idő
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ben meghatalmazással és utasítással ellátott kiküldöttei által kép
viseltesse magát.

A felsőhatósági tárgyalásokon lefolyt vizsgálat eredménye- 
kép az ügy a városra nézve kedvező elintézést nyert. A királyi 
resolutio 1743-ban érkezett meg a vármegyére, azonban ezt úgy 
a vármegye, mint a püspök a lehető legnagyobb titokban igye
keztek tartani. De a város végtére is tudomást szerzett róla és 
így a kihirdetését nem lehetett tovább halasztani, s ez 1747 
március 2-án a megyegyűlésen meg is történt.18

18 M. L. II. 38/1744. fasc.
M L. II. 38/1744. fasc.

20 M. L. u. o.
21 V. L.: K. j. 1744. VII. 18. és 1745. III 6-8. S.
22 V. L.: K. j. 1747. I. 22. S.
23 M. L.: II. 38/1743. fasc.

A püspök a városra kedvező királyi resolutióval szemben 
méltatlankodását fejezte ki, sőt Pécs városnak a királynőhöz fel
írt panasza szerint19 20 annak egyenesen ellenmondott és kijelentette, 
hogy a királyi táblához fog fellebbezni. A resolutiot kikérő depu- 
tatust pedig alaposan lehordta és a várost a nyilvánosság előtt 
megfenyegette.

A város a szenvedett sérelmet írásba foglalta és Őfelségéhez 
terjesztette fel. Keservesen panaszkodott ebben az elnyomatás miatt 
és kérte, hogy Őfelsége a szabad királyi, városok sorába emelje őt.

A helytartótanács utasítására a vármegye által megkérdezett 
Berényi püspöknek a vádakra adott válasza a május 19-i megye
gyűlésen került tárgyalásra.-’0 A püspök pontról-pontra cáfolni 
igyekezett a város vádjait és ebben nagy segítségére volt a vár
megye is, amely a püspök-főispán igaza mellett kardoskodva 
csaknem szóról-szóra megismételte a püspök védekezését. Pécs 
városa azonban nem zavartatta magát a már megszokott együtt
működéstől és nem engedte a már megindult ügyet elakadni, 
hanem követség után követséget küldött Bécsbe. 1742-től 1748-ig 
egy év sem múlt el anélkül, hogy a város ablegatusai ne keres
ték volna fel az udvar székhelyét.21 Mivel közben a szintén földes
úri hatóság alatt álló Mohács ügye is elintézésre várt, a királynő 
elhatározta, hogy kiküldött biztosokkal rendezteti Pécs és földes
ura közt fennforgó ellentéteket.

Mária Terézia Zichy Ferenc győri püspököt és Patacsics 
Sándort küldte le a pécsi ügy rendezésére, kik 1747 január 22-én 
meg is érkeztek a városba.22 Patacsics megbetegedése ugyan rövid 
időre megakasztotta a munka gyorsaságát, de helyét hamarosan 
galánthai Fekete György vette át.23 A bizottság március 16-án 
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fejezte be munkálatát. Az általa kidolgozott szerződést a királynő 
elfogadta és 1747 április 13-i resolutiójában közölte a vármegyével.24 
Az egyezség értelmében a város falának javításáról most már 
részben a püspök és a klérus, részben a város tartozik gondos
kodni, s a gondozás menetéről a királynőt mindig értesíteni kell. 
A sok bajt okozó fájézást a szerződés úgy rendezte, hogy a 
mérnök által az erdőben kijelölt területet a királynő egyszer s 
mindenkorra Pécs város területéhez csatolta mindenféle jövede
lemmel, nem törődve a kijelölésnek ellentmondó káptalannal. 
Eltörölte a tizedgarasokat, érvényben hagyta azonban a püspök 
bírómegerősítési jogát s a caducitást is megtartotta a püspök 
némi szabályozással.

M M. L. u a. fasc.
56 M. L. II. 13/1748. fasc.

M. L. u. a. fasc.
” Cserkuti A.: Pécs város a török hódoltság után. Muz. Ért. VI. évf. II. f.

Ezt a Pécs városra nézve rendkívül fontos statútumot az 
1747 május 29-i megyegyűlésen tették közzé. Bár ezzel a város 
jó lépéssel közeledett célja felé, mégis igen rövid ideig volt csak 
alkalmas e szerződés arra, hogy a megbolygatott kedélyeket le
csillapítsa. Az ellentét újból való kirobbanására a fájézás szolgál
tatott okot. Az új szerződés nem emlékezett meg a fájézásért 
fizetendő 500 forintnyi censusról; a város ennélfogva megtagadta 
az addig szokásos fajézási census kifizetését a földesúr számára. 
Berényi gróf panaszára azonban a királynő szigorúan utasította 
a várost az összeg megfizetésére és kioktatta, hogy az ezideig 
kiadott királyi resolutiók is, amennyiben későbbi megegyezés 
vagy királyi rendelet azokat nem változtatta meg, vagy nem 
módosította, érvényben és hatályban maradnak.25

Közben azonban a püspök a város számára egy új urbáriális 
tervezetet készített2'’, amely 15 pontban próbálta meg szabályozni 
a földesúr és a város közötti viszonyt. Mária Terézia a terve
zetet módosítva küldte vissza és így került kihirdetésre 17 pont
ban 1748 március 13-án, de Berényi püspök nem érhette meg az 
általa tervezett egyezség hatását, mert még ezen év szeptemberé
ben meghalt.

Halála után Pécs küldöttséget menesztett Bécsbe, hogy amit 
csak lehet, mindent tegyen ez meg az új püspök kinevezéséig a 
város felszabadítása érdekében. A császári városban ügyvivőt 
fogadnak fel, aki a küldöttséggel együttműködve hónapokig fára
dozik a város javának előmozdításán.27

Pécs városa ekkor közel állt ahhoz, hogy szabad királyi 
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város legyen, a szabadság azonban megbotlott és keresztül esett 
a szegénységen.

A város már annyi adósságba verte magát, hogy sehogysem 
tudta biztosítani a százezer forintnyi, szokatlanul magasra becsült 
megváltási összeg előteremtését. Követeit is alig bírta pénzelni 
kölcsönpénzzel, melyet magas kamatokra szedett fel imitt-amott. 
A pénzügy javulására semmi remény sem volt a földesúri 
hatalom alatt, a bécsi kormány pedig különösen nagy gondot 
fordított arra, hogy az a város, mely fel akar szabadulni, rendezett 
és jó pénzügyi viszonyok közt legyen. Az 1749-ben Bécsben járt 
Lákóczy szintén olyan értelemben közli tapasztalatait a városi 
közgyűlésen, hogy amig Őfelsége fel nem szabadítja a várost, ne 
halmozzák egyre-másra az adósságot.28 A városra életkérdéssé vált 
tehát a kiadások csökkentése és az adósságok rendezése, ha fel 
akart szabadulni. Viszont éppen a felszabadulás után való járás 
temérdek pénzt emésztett fel, mert Pécs ezen kiadásait nem 
kímélte és nem sajnálta a szabadság érdekében. Nyilvánvaló, 
hogy roppant visszás helyzetben volt a város, s igy megtörtént 
vele három évtized múlva az a furcsa eset, hogy az 1748-ban 
elő nem teremthető százezer forint helyett kétszázezer forint 
adóssággal a nyakában szabadult fel.

V. L. : K. j. 1749. VI. 6. S.

Herényi püspök halála után, szerencséjére, egy pár kevésbé 
zavaros és költséges esztendeje következett.

A püspöki széket s következésképpen a főispánit is 1748 
után nem töltötték be azonnal. A királynő 1751 júliusában nevezte 
csak ki Klimó Györgyöt pécsi püspökké. Klimó csendes és igen 
jóakaratéi, a békét szerető főpap volt, aki éppen azért rosszabb 
időben nem is kerülhetett volna ebbe a méltóságba. Amikor 
méltóságát 1752-ben elfoglalta, úgy látszott, hogy a Herényi által 
létrehozott s királyi megerősítést nyert egyezség és az új püspök
főispán a felfordult, rendet helyreállítja. Valóban néhány évig a 
Nesselrod-Berényi-féle mozgalmas időkhöz képest Klimó alatt 
szélcsend állt be. de mindenki sejthette, hogy ez a látszólagos 
nyugalom csak olyan, mint egy nyárszaki zivatart megelőző 
szélcsend. Nem is lehetett arra gondolni, hogy a Radonaytól 
Klimóig eltelt ötven esztendő küzdelmei egyszerre elsimuljanak 
és minden a régiben maradjon. Egy új nemzedék nevelkedett fel 
a küzdelmek között s a közszellem rányomta bélyegét a város 
minden polgárának gondolatvilágára. A város nyomott gazdasági 
helyzete jórészt a küzdelmek következménye volt, így a deficitek 
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kellemetlenségét is a földesúrra tolták, jóllehet a püspök is a 
maga, jogokba gyökerező jussát védelmezte, amikor a felszaba
dulás ellen dolgozott. Tagadhatatlan viszont az, hogy a megyei 
szellem és a földesúri felfogás sohasem kedvezett a városok 
szabaddá tételének. Könnyen megérthető tehát, hogy a szabad
ságra törekvő városi lakosság elnyomásának és a fejlődésben 
való hátramaradásának főbb okait már régóta a földesuraságban 
és a nemességben látta.

A városoknak megvolt azonban a maguk erős pártfogója a 
nagyobb számú, de kétségkívül gyengébb ellenféllel szemben. 
E pártfogó maga volt a bécsi udvar, amely gazdaságpolitikai 
törekvései érdekében jól be tudta illeszteni a szabad városokat 
terveinek keretei közé. Alig is volt valamirevaló város ezen 
időben, amely ne tett volna kísérletet a felszabadulásra. A siker 
reménye tehát főként az udvar magatartásától függött, amelyre 
a feltörekvő város gazdasági és pénzügyi viszonya volt irányadó. 
A földesurak ragaszkodása a városokhoz szintén anyagi előnyök
ben leli magyarázatát, amely körülmény a tényekből és Klimó 
püspök egy elejtett kijelentéséből következtetve, a Pécs és földes
ura közt folyt küzdelemben is nagy jelentőségű szerepet játszott. 
Téves volna azonban, ha azthinnők, hogy egyházi javakhoz tartozó 
városok esetében az egyházi javadalmasoknak a felszabadítással 
szemben tanúsított magatartását is tisztán anyagi szempontok 
irányították. Klimót sem csupán egyházmegyéjének gazdasági 
érdeke vezette, hanem az egyház vagyonjogi privilégiumát és az 
egyházi javak el nem idegenítésére tett esküjét is védelmezte. 
A földesurak hű pártfogói, a megyék, részint megyei érdekből, 
részint rendi szempontból igyekeztek elgáncsolni a városok törek
vését; és bár a városok országrendje által az országgyűléseken 
a XVII. század óta kialakulni kezdett gyakorlat folytán leadott 
egy-két szavazat komoly alkotmányos veszedelrilet nem rejtett 
magában, mégis a szabad királyi városok erős udvari pártállásuk 
miatt rokonszenvet nem ébresztettek maguk iránt sem az országos, 
sem a particularis megyei nemesség előtt. Baranya vármegye 
sem vonhatta ki magát a korszellem hatása alól. El is követett 
mindent a zavarok növelésére és Pécs helyzetének súlyosabbá 
tételére, de nem ért célt. A városban mindjobban megérlelődött 
az a tudat, hogy a sanyarú helyzetből mindenáron szabadulni kell.

A város 1758-ban a vármegyéhez folyamodott az 1743-as 
rendezés aktáinak hiteles másolataiért.29 Kérésének a vármegye 

M. L. II. 38/1743. fuse.
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nem tett eleget. Erre Pécs az ügyet a helytartótanács elé vitte, 
megtoldva a földesúr elleni panaszokkal.30

30 M. L. u. a. fasc.
81 M. L. u. a. fasc.
82 M. L. 47/1761. fasc.
83 M. L. 115/1761. fasc.
34 V. L. : K. j. 1763. XI. 1. S.

Klimó püspök a helytartó tanács kívánságára szintén össze
foglalta sérelmeit 27 pontban.31 A gravamenek kísérőlevelében 
könyörög Ófelségéhez, hogy orvosolja idejében ezeket, amig több 
baj nem származik belőlük. A helytartótanács Mária Terézia 
meghagyása szerint a vármegyére bízta a gravameneket illető 
minden ellentét megvizsgálását és a tényálladék megállapítását.

A vármegye által kiküldött bizottság előtt Pécs városát 
Lákóczy képviselte, aki egy, a város panaszát magábafoglaló 
kérvényt nyújtott át a commissiónak. Előrelátható volt azonban, 
hogy Pécsre kedvezőtlenül végződik a vizsgálat. A bizottság tag
jai megyei tisztviselők voltak, és ezeknek is a zöme a Pécsen 
lakó nemességhez tartozott, melyre a város nem régiben adót 
vetett ki s így a hangulat a bizottságban teljesen városellenes 
volt. Ennek a következésekép a commissió Pécs panaszát jog
talannak és igazságtalannak is minősítette és ily értelemben tett 
jelentést a helytartótanácsnak.

A felsöhatóság a rendelkezésére álló panaszok és megyei 
jelentések alapján azonban mégis orvosolni igyekezett a város 
és a püspök sérelmeit. 1761 április 14-i kelettel hozott döntését32 
a 27-én tartott megyegyűlésen tették közzé, amely a püspök 27 
pontba foglalt panaszát véve alapúi, 27 pontban rendezi a földes- 
uraság sérelmét, 4 pontban a város gravamenjét, egy pontban 
pedig elrendeli a püspök által bepanaszolt Lákóczynak és Filip- 
povics Józsefnek a városból való eltávolítását. Egyúttal felszólítja 
a vármegyét, hogy a helytartótanácsot értesítse a szabályzat 
végrehajtásának menetéről.

Az új rendezés azonban egyik félnek sem tetszett. A vár
megye nem is meri a rendelkezés „végrehajtásáról4 értesíteni a 
helytartótanácsot, hanem megyei kiküldöttek által egy úrbárialis 
tervezetet készített Pécs városa számára.33

A javaslat két évig hányódott a helytartótanácsnál, mig 
végre némely pontját megváltoztatva, bővítve, módosítva és 34 
pontba foglalva 1763 április havában leküldték a vármegyéhez.

A város ezen legújabb statútumának kihirdetésére és az 
ellentétek rendezésére október 29-én Győri Ferencz királyi taná
csos jött Pécsre.34 A város megerősíttetett püspöki városi mivol
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tában és új tanácsszervezetet nyert módosított restauratiós el
járással.35 Pécs várost azonban már nem lehetett kielégíteni 
holmi statútumokkal. A királyi biztos még ittartózkodása alatt 
rengeteg tapasztalatot gyűjthetett arra nézve, hogy a kidolgozott 
rendszabály békehozó szándéka csak szándék fog maradni. A város 
lakosai és „purgerei“ továbbra is nyugtalankodtak. A királynő 
ugyan — tudomást szerezvén a zavargásról — intézkedett a 
mozgolódás lecsillapítására és a zavargások megzabolázására,3“ 
de ez nem használt semmit. A Győri Ferenc által megindított 
vizsgálat irataiból az tűnik ki, hogy főként a céhek törekedtek a 
zűr-zavart növelni, amelyre a királyi kiküldött jelenléte úgy hatott, 
mintáz olaj a tűzre. A város polgárai szinte terv szerint fokozták 
az ellentéteket, csakhogy a jelenlegi állapot fennmaradásának 
tarthatatlanságát nyilvánvalóvá tegyék.37

“ M. L. 216/1763. fasc.
“ V. L.: K j. 1764. I. 18. S.
" V. L.: K. j. 1764. V. 18 S.
:,“A mozgalom actäi: M. L. 203/1764, 205/1764, 228/1764, 50/1765, 93/1765, 102/1765, 

152/1765. fasc.; V. L.: K. j. 1764. V. 18, VI. 2-7. S.

A száműzetésből visszatért Filippovics nem okult a bünte
tésen, sőt a zavarok egyik főmozgatója lett. Lákóczyt is itthon 
találjuk ebben az időben, de fogságban, ennek ellenére is azonban 
feje és irányítója a felfordulásnak. Mint rab, érintkezésbe lépett 
levelek útján a polgárokkal, különösen Blázsovics András jegy
zővel, aki szintén igen hathatósan előmozdította tanácsadásaival 
a visszavonást. A bonyodalom odáig fejlődött, hogy a városi 
polgárok a királyi rendelések és a rendszabó resolutiók ellen a 
káptalannál tiltakozást nyújtottak be és erről maguknak bizony
ságlevelet adattak.

A királyi biztos feladata lett a lázongás elnyomása és a bű
nösök megbüntetése. Lákóczyt, aki az ítélet megokolása szerint 
a tiltakozásnak is értelmi szerzője volt, a városból örökre szám
űzték, ingó és ingatlan vagyonát ideiglenesen a város vette zár 
alá. Filippovicsnak hasonlóképen el kellett hagyni a várost. A két 
kitiltotton kívül a kiküldött biztos egyébként a zendülésben min
den jelentősebb szerepet játszó polgárt is szigorúan megbüntetett.

A városra nézve nagy veszteség volt ügyvivőinek távolléte. 
Közbe is lépett mára következő évben a tizgyermekes Filippovics 
érdekében, s a királynő, Klimó püspök ajánlására, meg is engedte 
Filippovics hazatérését, Lákóczy azonban száműzetésben halt meg 
nem sokkal később.38

A királyi biztos kemény intézkedései nem hozták meg a
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2 kép. 1780-ban szabad királyi városi rangra emelt Pécs város kiváltság levelének 
címlapja.
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békét. Az áldatlan és költséges viszálykodás tovább húzódott hol 
élesebben, hol gyengébben, míg végre a kamarai átruházás szerint 
Pécs birtokában levő Megyer puszta ügye39 a várost arra nem 
bírta, hogy ne a földesúrral civódjék, hanem inkább a város fel
szabadítását sürgesse az illetékes fórumok előtt minden lehet
séges eszközzel. A királyi kincstár ugyanis pert indított Megyer 
birtokáért, azonban a város határa olyan kicsiny volt, hogy a 
városi magistratus tisztában volt Megyer-puszta elvesztésének 
szomorú gazdasági következményeivel. Ez a körülmény igen 
jelentős befolyással volt Pécsnek a felszabadításért megindított 
kétségbeesett küzdelmére. Megyer ügyével a küzdelemnek új kor
szaka kezdődik. Az eddigi zavarok kétségkívül igazolták, hogy 
statútumokkal rendet teremteni nem lehet. Az 1763-as rendezéssel 
be is fejeződik Pécs város urbáriális szabályozása és hatalmas 
mozgalom indul meg Megyer hatására a felszabadulás érdekében. 
A városnak életfeltétele lett most már a felszabadulás, mert mint 
nemtelen communitas — mint földesúri város — Megyert örökös 
birtokul nem szerezhette meg.

» V. L.: K. j. 1766-1768.
40 V. L.: K. j. 1767. XI. 7. S.

A megyeri ügy új támogatót biztosított a város számára: 
a nemesség pártfogását a további küzdelemre. Érdekes és Magyar
országon a maga nemében ritka jelenség, hogy a nemesség, amely 
általában mindenütt a városok felszabadítása ellen dolgozott, 
most Pécsett a polgársággal karöltve, céltudatosan indult a sza
bad királyi városi jog kivívására. De nem az együttérzés hozta 
közelebb őket a város érdekéhez. A szövetkezés rugója Megyer- 
puszta, ahol a városi nemesség érdekeltsége még nagyobb volt, 
mint a polgárságé. A városi nemesség fekvőségei jórészben Me- 
gyeren terültek el, s így saját boldogulását is a város felszabadu
lásában látta megvalósulni.

Az 1767 november 7-én egybegyűlt nemesség és polgárság 
úgy határozott, hogy Megyer örökre leendő megtartása érdekében 
a város felszabadítását és a szabad királyi városok közé való 
felvételét alázatos kérvényben fogják a Felséges koronás Úrtól 
és a Felséges Asszonytól kérni.40 A nemesség és a polgárság ré
széről együttesen kiküldött követek, még pedig nemesi részről 
Zombory Mihály, a város részéről Blázsovics András, november 
10-én meg is indultak Bécsbe a kérvények átadása és azok sorsá
nak előmozdítása végett.

Ezzel ismét majd tizenhárom esztendei szakadatlan harc
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kezdődött meg a szabadságért. A város a bécsi udvar, Mária Te
rézia, II. József és a bekebelezett nemesség védelme, a földesúr 
pedig a szentszék tekintélye mellett harcolta meg a nagy küz
delmet. Az egyházjog és a hazai jog köre többször egymást met
szették a tárgyalás folyamán, mert azokat a főprotektoroknak 
egymással szemben tanúsított el zárkózottsága és feszült viszo
nyuk miatt összeegyeztetni nem tudták.

Csak 1780 január 21-e tett pontot a háromnegyedszázados 
küzdelem végére. Pécs püspöki város ezen a napon nyerte el 
végre a szabad királyi városi rangot.

3. kép. II. Lajos halála. Bronz szobor a pécsi városi múzeum hadtörténelmi 
gyűjteményében. Holló Barnabás műve.,

2



RÓMAI PÉNZLELET
PÉCS VÁROS CSATORNÁZÁSÁNÁL.

Irta: Fejes György dr.

Pécs szab. kir. város csatornázását 1926. szeptember 13-án kezd
ték el, s a mai napig 36 km. hosszúságii munkát végeztek. E nagysza
bású ásatás régészeti szempontból is szép eredménnyel végződött. A 
város csatornázásának régészeti eredményéről más alkalommal számo
lunk be, jelen esetben a csatornázásnál nap világra került római pén
zekről lesz csak szó. Ezek Julius Caesar Kr. e. 48. Kr. u. 16. év közötti 
időtől, Gratianus római császárig Kr. u. 375— 383. időig terjednek. 
Hozzájuk számítunk még 4 drb. bizáncit, 2 drb. koloniális pénzt és 
3 drb. kelta pénzt a rómaiak előtti időből.

Régebben nem igen mutatták ki sem a Pécsett, sem a Baranyában 
talált római pénzeket külön, pedig ezek ép oly fontossággal bírnak, 
mint a feliratos kövek és a bélyeges téglák. A pénzek kor meghatározók, 
s egy-egy sir feltárása alkalmával pontos időt jelöltek nekünk.

A római pénzek nem csak szépérzékünkre hatnak kellemesen, 
mint a régi római művészet kis plasztikai művei, hanem a római életnek 
számtalan oly momentumát örökítették meg, melyek nélkül a római 
világ szellemét, annak történetét megérteni nem tudnók.

A hatalmas római birodalom közigazgatása aránytalanul kevesebbe 
került, mint akkora állam vezetése emésztene meg ma. A legnagyobb 
kiadással a hadsereg járt, különösen a császárság idejében, mikor az 
állandó hadsereg szinte elviselhetetlen terheket rótt az államra. De sok 
pénzt emésztett meg az állami épületek, az országutak, hidak, vízveze
tékek épitése és állandó jó karban tartása, no meg a pósta-hálózat 
berendezése.

A római pénzek a római életnek képekben való megörökítése : a 
császárok alkotásainak, a hadsereg tetteinek, a békének, a háborúnak, 
a hitéletnek ábrázolása. A pénzek előlapját majdnem mindig a császár 
arcképe foglalta el, s általában gondosabb kivitelű, mint a hátlap. 
Caesar és kortársai voltak az elsők, kik élő ember arcmásait örökítették 
meg a pénzeken. A körirat a császár neveit, rangjelzését, jelzőneveil és 
címeit adja a hely szűke miatt lapidaris rövidítésekkel. Egyik legmeg- 
szokottabb e keltő: IMP C, =- IMPERATOR CAESAR, vagy csak IMP 
= IMPERATOR és D N DOMINVS NOSTER kezdet után a császár 
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neve jön, s a végén P F AVG = PIVS FELIX AVGVSTVS A római 
pénzek írása az u. n. kapitális, vagy verzális, mely a mi nagy betűinknek 
felel meg. A hátlapok örök-szép eszméket, a római hitélet szellemét 
tüntetik fel, melyek egyet jelentettek az emberi és polgári erényekkel.

Az istenségek tisztelete a pénzek hátlapjain különösen Traianustól 
(98—117) Marcus Aureliusig (1G1—180) őszinte és tiszta mélységükben 
észlelhetők. Antonius Pius (138 — 161) valamennyi isten nevével veret 
pénzt és sok-sok allegóriának ajánlja pénzeit. Pénzei a békés, szelíd, 
bensőséges római közéletet tüntetik fel Diocletianus (281—305) után a 
theismust fölváltja az atheismus. Julianus Apostata (361—363) Apis bi
kája véglegesen eltünteti az istenek ábrázolását a római pénzek hátlapján. 
Apis annak a szent bikának a neve, melyet az ókori egyiptomiak Ptahnak 
memphisi templomában tartottak és isteni tiszteletben részesítettek. 
Apisban hilök szerint Osirisnek lelke rejtőzik, egyébként is ő maga a 
jelképe a nemzésnek és az életnek.

Ha megfigyeljük a csatornázásnál előkerült római pénzeket, egy 
egész tanulmányt tudnánk róluk Írni a változatosság szempontjából, 
amint az egyes császárok és a politika, a bukás felé való közeledés 
idézett elő.

A sugárkoronás mellképpel díszített pénzeket a numizmatikában 
antoninianusnak nevezik, mert először Caracalla Marcus Aurelius An- 
toninianus császár (211—217) alatt veretett. Eredeti értéke két Nero féle 
denárius, anyaga pedig tiszta ezüst volt. A későbbi császárok alatt az 
ezüst mindinkább eltűnt, mig végre Gallienus (253—268) utódai alatt 
csak réz képezte. Aurelianus (270—275) pénzverésre anyagul csak ara
nyat és rezet használt. Az ezüstöt ő is, mint elődei már ezüsttel, vagy 
ónnal bevont rézpénz által pótolta. Diocletianus volt (284—305) az 
első, ki a valódi ezüst pénz verését újra megkezdte. Aurelianus pénzei 
tehát arany, réz és billon, mely az ezüst helyettesítésére szolgált. A 
billon kétféle volt: nagyobb, melyen a császár mellképe sugárkoronával, 
a császárnéé pedig holdszarvval és a kisebb, melyen a császár babér
koszorúval, a császárné egyszerűen fordul elő.

A római pénzek verésében nagyobb reformot Aurelianus létesített. 
Ez abban állt, hogy a pénzek belső értékét megjobbitotta, a különböző 
pénznemek egymáshoz való arányukat és értéküket pontosan megha
tározta és végül a rézpénzeket nagyobb mennyiségben verette.

A császárok féltékenyen tartották birtokukban az önkényesen ki
sajátított pénzverési jogot. A pénzverés joga ezáltal császári joggá lett. 
A senatus határozata és beleegyezése néha ugyan jelezve van a bronz 
pénzek némelyikén e két betűvel S C, (L. a 2, 11, 12, 16, 34, 43 slb. 
szám alatt közölteket), mely „senatus consulto“ (senatus határozatával) 
kifejezési jelent. Ez azonban csak alkotmányjogi szimbólum, melynek

2*
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valódi értelme negativum, mindazonáltal a császári önkény leleplezése 
céljából mégis szükséges volt.

A római pénzek tanulmányozásának egyik igen fontos, de amellett 
nehéz feladata a pénzverdék megállapítása. Régebben keveset foglalkoz
tak a pénzverdék megállapításával, ma azonban elvitázhatatlan már, 
hogy a római pénzverés művészetét, de magának a római éleinek po
litikai és gazdasági történetét is a verdehelyek nélkül nehezebben tudjuk 
megismerni.

A csatornázásnál előkerült és feldolgozott római pénz-anyagban 
antióchiai, constanlinopolisi, római, thessaloniai, aquileai, sisciai, lug- 
dunumi, alexandriai, sirmiumi és narbonnai veretek vannak. A verde 
jegyek tulajdonképen csak Probusnál válnak általánossá. Eleinte csak 
Rómában volt pénzverő műhely, később azonban egyfelől a szükséglet 
könnyebb beszerzése, másfelől pedig a pénzverőben dolgozó munkás
tömeg lázadásától való félelem okozta óvatosság folytán mindig több 
és több pénzverő műhelyt állítottak fel.

A szép pénz-leletben a három kelta a ritkábbak közé tartozik, 
mert Pécsett eddig még nem igen találtak kelta pénzt. Baranyában Kis- 
kőszegen és Dunaszekcsőn került elő érdemleges kelta pénz. A duna- 
szekcsői lelet mindenfelét! kiemelkedik. 1913 nyarán Dunaszekcső hatá
rában 900 darabból álló igen szép kelta pénz-lelet került a napvilágra. 
Egy részét Bécsbe, egy részét Budapestre vitte a megtaláló, s ott jó 
pénzért el is adta. A legnagyobb rész Dessewlly Miklós gróf tulajdonába 
ment, akinek Magyarországon a legszebb kelta kori pénz gyűjteménye van.

A dunaszekcsői kelta pénzek három féle nagyságnak. Előlapon a 
hagyományos szakálas Zeus fej, jellemző a hátra hajló ketté ágazzó haj 
és szakái pamacsoknak a rajza. Az arc apró pontokkal van tele 
hintve, mintha himlőhelyes lenne. A hátlap lovas ábrázolás.

4. kép. Kelta pénzek. 
Találtatott Pécs csatornázásánál.
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A pécsi három darabon, amennyire a hiányos fenntartás engedi 
látni, a hátlapon a ló mindenütt balra van fordulva. Előlapon nincs 
semmi. (I, 4. sz. kép.) A lófeje és farának mintázása nagyon dekadens. Az 
egész ábrázolás nagyon önkényes. A ló alatt a philippeusok villámot 
ábrázoló mellékjegyéből átalakult fekvő nyolcashoz hasonló jegy van.

A római pénzforgalom megindulása Pannóniában tulajdonképen 
Nérótól számítható. Ezt bizonyítják legnagyobb pénzleleteink. A Pé
csett talált pénzek közül 162 drb. annyira kopott, hogy meg nem ha
tározható, 691 darab pedig általában véve jó fenntartású. A 4 drb. 
bizánci jó fenntartású.

A feldolgozott anyag századonkint és nemenkint a következőt 
mutatja :

I. század . . 11 drb ezüst .... 62 drb
II. század . . 53 drb kis bronz . . . 346 drb

III. század . . 156 drb közép „ . . . 41 drb
IV. század 307 drb nagy „ • • • 47 drb
kelta . . . . 3 drb billon .... 33 drb

összesen 530 drb réz.................. 1 drb
fel nem dolgozott 330 drb összesen 530 drb

összesen 860 drb
A pécsi lelet között legnagyobb számmal van képviselve Diocleti

anus 51, és Valentinianus 48 darabbal. Utánuk következnek: Gallienus 
21, Aurelianus 20, Probus 31, Nagy Constantin 33, Licinius Pater 20. 
Constans 39, II. Constantius 30 és Gratianus 23 darabbal.

Érdekesebb és ritkábbak: a 16, 19, 26, 27, 28, 41, 45, 49, 61, 92, 
97, 276, 284, 324, 388. 522. 523, 524 és az 525 szánni.

Az összefoglalt kronologikus kimutatás a következő :

I. Rómaiak.
1. Kr. e. 48—Kr. u. 16. Julius Caesar. Augustus 1 drb ezüst, 1 drb

közép bronz.
2. Kr. u. 69—79. Vespasianus. 4 drb ezüst.
3. „ „ 81 — 96. Domitianus. 4 drb ezüst, 1 drb közép bronz.
4. „ „ 98—117. Traianus. 8 drb ezüst, 3 drb köz. bronz, 1 drb

nagy bronz.
5. „ „ 117—138. Hadrianus. 8 drb ezüst, 2 drb közép bronz.
6. „ „ 138—161. Antonius Pius. 9 drb ezüst, 2 drb köz. bronz.

4 drb nagy bronz.
7. „ ,, 138—161. Antonius Pius és Marcus Aurelius 1 drb ezüst.
8. ,. „ 138—141. Faustina Mater. 4 drb köz. bronz. 5 drb nagy bronz.
9 „ „ 161—180. Marcus Aurelius. 1 drb ezüst.
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10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
10.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Kr. u. 161 — 175. Faustina jun. 3 drb ezüst, 1 drb köz. bronz, 1 drb 
nagy bronz.

„ „ 193—211. Septimus Severus. 5 drb ezüst.
„ „ 193—217. Julia Domna, Septimus Severus felesége. 2 drb ezüst.
„ „ 196—217. Caracalla, 2 drb ezüst, 1 drb kis bronz.
„ „ 218—222. Elagabalus. 4 drb ezüst.
„ „ 218—223. Julia Maesa, Eliogabalus nagyanyja. 2 drb ezüst.
„ „ 222—235. Alexander Severus 4 drb ezüst, 1 drb kis bronz.
„ „ 238—244. Gordianus Pius. III. 2 drb ezüst, 2 drb köz. bronz,

2 drb nagy bronz.
„ „ 244—149. Philippus Pater. 1 drb billon, 8 drb nagy bronz.
„ „ 244—249. Otacilia Severa, Philippus P. felesége. 2 drb ezüst
„ „ 251—253. Volusianus. 1 drb nagy bronz.
„ „ 252—254. Trebonianus Gallus. 1 drb kis bronz.
„ „ 253—268. Gallienus. 18 drb kis bronz, 3 drb billon.
„ „ 253—268. Salonina, Gallienus felesége. 8 drb kis bronz.
„ „ 268—270. Claudius II. Gothikus, 3 drb kis bronz, 1 drb nagy br.
„ „ 270—275. Aurelianus. 20 drb kis bronz.
„ „ 270—275. Severina, Aurelianus felesége. 2 drb billon.
„ „ 275—276. Tacitus. 5 drb billon.
„ „ — 276. Florianus. 1 drb kis bronz.
„ „ 276—282. Probus. 12 drb. billon, 19 drb kis bronz.
„ „ 282—283. Carus. 1 drb kis bronz.
Á „ 282—281. Carinus. 3 drb billon.
„ „ 284—305. Diocletianus. 40 drb kis bronz, 7 drb köz. bronz,

4 drb nagy br.
„ „ 286—305. Maximianus Hercules. 1 drb kis bronz, 3 drb billon,

4 drb köz. br.
„ „ 292—305. Constantius Chlorus. 8 drb nagy bronz.
„ „ 292—305. Galerius Maximianus. 3 drb kis bronz, 5 drb nagy br.
„ „ 305—311. Maximinus II. Daza. 3 drb közép bronz, 3 drb nagy br.
„ „ 306—337. Nagy Constantin. 33 drb kis bronz.
„ „ 330—332. Urbs Roma. 11 drb kis bronz.
„ „ 306—337. Constantinopolis. 5 drb kis bronz.
„ „ 307—323. Licinius Pater. 14 drb kis bronz, 6 drb közép br.
„ „ 317—323. Licinius Filius. 3 drb kis bronz.
„ „ 317—326. Crispus. 3 drb kis bronz.
„ „ 317—337. Constantinus II. 19 drb kis bronz.
„ „ 335—350. Constans. 39 kis bronz, 1 drb közép bronz.
„ „ 335—361. Constantius II. 29 drb kis bronz, 1 drb közép bronz.
„ „ 351—354. Constantius Gallus. 1 drb. kis bronz.
„ „ 361—363. Julianus Apostata. 5 drb kis bronz, 4 drb nagy bronz.
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48. Kr. u. 363—364. Jovianus. 6 drb kis bronz.
49. „ „ 364—375. Valentinianus. 48 drb kis bronz.
50. „ „ 364—378. Valens. 16 drb kis bronz.
51. „ „ 375—383. Gratianus. 23 drb kis bronz.
52. „ „ — 16. Délgallia kolónia. 1 drb közép bronz.
53. „ „ III. sz. Görög kolónia. 1 drb. réz.

II. Bizánciak.
54. Kr. u. 394—408. Arcadius. 1 drb bronz.
55. ,, „ 527—566. Justinianus I. 1 drb közép bronz.
56. „ „ 886—912. VI. Leo pápa. 1 drb. közép bronz.
57. „ „ 969—975. Joan Zimisces. 1 drb nagy bronz.

III. Kelták.
58. Kelta 3 drb.

IV. Részletes leírás.

Augusztus.
Kr. e. 48,-Kr. u. 16.

1. Av. CAESAR AVGVSTVS DIVI F PATER PATRIAE. A császár ba
bérkoszorús feje jobbra fordúlva.
Rv. CAESAR AVGVSTI F COS DESIG PRINC IVVENT. Caius és 
Lucius szemben állanak, mindegyik dárdával és paizzsal. A mező
ben fönnt a két alak között merítő edény, simpulum és jósbot. 
Római veret Kr. u. 2-ik évben. Jó tartású ezüst.

2. Av. DIVVS AVGVSTVS PATER. Augustus sugárkoronás feje balra. 
Rv. PROVIDENT. S—C. (Senatus consulto) a két betű közölt fel
díszített nagy oltár. A provident szó az oltár alatt van. Római 
veret. Közép bronz.

Vespasianus.
69-79.

3. Av. IMP. CAES VESPASIANVS. AVG. A császár babérkoszorús feje 
jobbra. A körirat első része kopott.
Rv. IVDEA. Pálma, mellette jobbra fordult siránkozó zsidónő ül a 
földön. Judea elfoglalása idejéből Kr. u. 70. A pénzen kis lyuk van. 
Római veret. Ezüst. 5. sz. kép.

4. Av. ugyanaz.
Rv. TRI POT II. COP III. P P. — Pax istennő balra fordulva ül, 
jobbjában olajágat, baljában caduceust tart. Római veret Kr. u. 
71-ben. Ezüst.
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5. Av. IMP CAESAR VESPASIANVS AVG. A császár babérkoszorús 
feje jobbra. Rv. COS ITER TR PÓT. — Moneta balra fordulva áll, 
jobb kezében mérleget, baljában sceptrumot, jogart tart. Római 
veret, még pedig Vespasianus consuiságának első évében K. u. 52-ben. 
Ezüst.

G. Av. ugyanaz.
Rv. PON MAX TR. P COS VI. — Derékig mezítelen nő-alak balra 
fordulva ül, jobbjában ágat tart, bal kezével egy székre támasz
kodik. Római veret a császár consuiságának G-ik évében K. u. 75-ben. 
Ezüst.

5. kép. Vespasianus ezüst pénze Kr. u. 70-ből. (L. 3. sorszám.)

Domitianus.
81 -96.

7. Av. CAESAR DIVI F DOMITIANVS COS VII. A császár babér
koszorús képe jobbra.
Rv. PRINCEPS IVVENTVTIS. - Hebe, az ifjúság istennője jobbra 
fordulva áll. baljában kerek ancilát, paizsot tart, jobbjában felemelt 
hastát. Római veret Kr. u. 80. Ezüst.

8. Av. IMP CAES DOMIT AVG GERM P M TR P X. - A császár 
babérkoszorus mellképe jobbra.
Rv. IMP XXI DOS XV CENS P P P. — Hajón álló sisakos Pallas 
jobbra, bal kezében kerek ancila, jobbjában dárda, mit felemel, 
lábainál bagoly. Római veret Kr. u. 90. Ezüst szép tartásu.

9. Av ugyanaz.
Rv. IMP XXIII COS XIII CENS P P P. - Körirat és alak ugyanaz. 
Római veret Kr. u. 88 Ezüst. Szép.

10. Av. CAESAR AVG F DOMITIANUS. - A császár babérkoszorús 
feje jobbra.
Rv. COS V. — Nőstény farkas balra fordulva áll, Romulust és 
Remust szoptatja. Alul egy sajka. Római veret. Ezüst.

11. Av. CAESAR DIVI VESP F DOMITIAN COS VII. — A császár 
babérkoszorús feje jobbra.
Rv. S—C. — Sisakos Pallas balra fordulva áll, jobb kezében villá
mot, baljában dárdát tart, lábainál paizs. Római veret. Közép bronz.
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Traianus.
98-117.

12. Av. IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM P M. - A császár 
babérkoszorús mellképe jobbra.
Rv. TR POT COS II P P. — Victoria balra halad, jobb kezében 
kerek ancilát tart, melyen ez a négy betű áll: S P Q R (senatus 
populusque romanus). A mezőben két oldalt S—C. Római veret 
Kr. u. 98. Köz. bronz.

13. Av. ugyanaz. A hátlap kopott, olvashatatlan. Szép patinájú köz. bronz.
14. Av. ugyanaz.

Rv. PONT MAX TR POT COS II. — Vesta a házitűzhely istennője 
balra fordulva ül, jobbjában paterát tart áldozati tűzhely felett, 
baljában bőségszarut. Római veret Kr. u. 98. Ezüst.

15. Av. ugyanaz.
Rv. P M TR P COS Ilii P P. — Victoria hajó orrán jobb felé 
halad, jobb kezében koszorú, bal vállán pálma ág. Róma veret 
Kr. u. 101. évben. Ezüst.

16. Av. IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P 
COS V P P. — A császár babérkoszorús mellképe jobbra.
Rv. S P Q R OPTIMO PRINCIPI. - Bunkó alakú oszlop oroszlán 
bőrre állítva egy talapzaton. A mezőben két oldalt S—C. A bunkós 
bot vallásos tiszteletben állott a rómaiaknál. Római veret Kr. u. 103. 
Közép bronz.

17. Ugyanaz, mint az előbbi, csak Traianus vágtató lovon van jobbra. 
Erősen használt nagy bronz.

18. Av. ugyanaz.
Rv. S P Q R OPTIMO PRINCIPI. — Felicitas bal felé áll, jobbjá
ban caduceus, rövid szárú hirnöki pálca, melyen két kígyó 8-as 
formában van, máskép Merkur-bot, — baljában bőségszarú. Előtte 
kis áldozati oltár. Római veret Kr- u. 103-ból. Ezüst.

19. Av. IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P. — A császár babér
koszorús képe jobbra.
Rv. COS V PP S P Q R OPTIMO PRINC. Legyőzött dák harcos 
fegyverek közt kerek paizson ül. Alatta DAC CAP = Dacia capta, 
azaz elfoglalt Dácia. A második dák háború (104-107) győzelmére 
veretett, mikor Decebalust verte le Traianus, s a dák fővárost 
Sarmizegetusát elfoglalta. Római veret Kr. u. 105. Ezüst, igen szép 
példány.

20. Av. ugyanaz.
Rv. A körirat ugyanaz. Pax istennő álló alakja balra fordulva, bal
jában bőségszaru, jobbjával áldozati tüzet éleszt. Az istennő alatt 
PAX felírás van. Római veret Kr. u. 103. Ezüst.
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21. Av. ugyanaz.
Rv. PM TR P COS VI P P S P Q R. - Fortuna redux, a bal
szerencse istennőjének balra fordult ülő alakja. Jobbjában kormány
lapát, baljában bőségszaru. Alatta FORT REI). Traianus császárnak 
csatából való visszatérése emlékére vert ezüst pénz Kr, u. 102-ből.

22. Av. ugyanaz.
Rv. COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC. - Pax istennő álló 
alakja balra, jobb kezében madarat, a balban sceptrumot tart. Római 
veret Kr. u. 103. Ezüst.

23. Av. ugyanaz.
Rv. M TR P COS III. — Concordia, az egyetértés istennője balra 
ül, jobbjában paterát tart. Kopott. Római veret Kr. u. 100. Ezüst.

Hadrianus.
117-138.

21—25. Av. IMP. CAESAR TRAIAN HADRIANUS AVG. - A császár 
szakálas mellképe jobbra paludamentumban.
Rv. P M TR COS III. — Ülő Libertas a szabadság istennője balra 
fordulva, jobbjában pálma ág, baljában sceptrum. Verde jele I1BPVB. 
Libertas Publicae. Római veret. Ezüst.

26. Av. HADRIANVS AVG COS III P F. — A császár babérkoszorús 
mellképe jobbra.
Rv. ALEXANDRIA. — Alexandria álló alakja balra. Római veret. 
Ezüst.

27. Av. ugyanaz.
Rv. ASIA. — Ázsia álló alakja. Római veret. Ezüst. Szép példány.

28 Av. ugyanaz.
Rv. AFRICA. — Afrika fekvő alakja balra, jobb kezében skorpiót, 
baljában bőségszarut tart, előtte gyümölccsel telt kosár. Római veret. 
Ezüst.

29. Av. HADRIANVS AVGVSTVS. — A császár babérkoszorús feje jobbra. 
Rv. FELICITAS AVG. — Két álló alak, kik kezet fognak egymással. 
Erősen kopott. Nagy bronz.

30. Av. ugyanaz.
Rv. COS III. — Fides jobbra fordulva áll. Erősen kopott pénz. 
A mezőben S-C. A császár consulságának 3-ik évében Kr. u. 
118-ban veretett. Nagy bronz

31. Av. ugyanaz.
Rv. COS III. — Abudantia balra fordulva ül, akrostoliumot (hajó 
párkánydísz) és bőségszarut tart, lábainál modius. Római veret 
Kr. u. 118. Ezüst.
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32. Av. ugyanaz.
Rv. COS III. — Róma jobbra fordulva ül, bal kezében palladium, 
jobbjában dárda, mellette kerek paizs. Római veret. Ezüst.

33. Av. ugyanaz.
Rv. ANNONA AVG. — Modius, római mérő, benne négy kalász 
és egy mák fej, Római veret. Ezüst.

Antoninus Pius.
138-161.

34. Av. ANTONINVS P1VS P P TR P. — A császár babérkoszorús 
fője jobbra fordulva.
Rv... ONO ... AVG COS III. — Fortuna balra fordulva áll, jobbjá
ban kormánylapát, baljában bőségszarú. A mezőben S—C. Kr. u. 
145. Nagy bronz, kopott.

35. Av. ANTONINUS AVG PIUS P P TR COS III. - A babérkoszorús 
császárfej jobbra.
Rv. Tölgyfa levél koszorúban négysoros felirat: S P Q R OPTIMO 
PRINCIPI. Alatta S—C. Kr. u. 140. Közép bronz.

36. Av. ANTONINVS PIVS AVG. - Babérkoszorús császárfő jobbra. 
Rv. PONTIF TR P XII. COS III. — A katona ruhába öltözött 
császár jobbra halad, fején sisak, balkezében bőségszaru, jobbjában 
hasta, lándzsa. Verdehely nincs jelezve. Kr. u. 140-ben veretett. 
Ezüst, igen szép.

37. Av. ugyanaz.
Rv. FIDEI EXERCITVS. — A császár hadi köpenyben jobbra áll, 
mindkét kezében egy-egy hadi jelvény. Verdehely nincs jelezve. 
Ezüst jótartásu.

38. Av. ANTONINVS AVG. PIVS P P TR P XXIII. — Babérkoszorús 
fej jobbra.
Rv. SALVTI AVG COS Ilii. — A császár lepelbe burkolva, fején 
sisak, balra fordul és áldozatot mutat be, bal kezében kormány
pálcát tart. Ezüst jótartásu.

39. Av. ugyanaz.
Rv. IMPERATOR II. Szárnyas Victoria balra fordulva áll, jobbjá
ban koszorú, baljában pálmaág. Ezüst jó tartásu. Verdehely nincs 
jelezve.

40. Av. ANTONINUS AVG PIVS P P TR P XVIII. — Babérkoszorús 
császárfő jobbra.
Rv. PACI AVG COS Ilii. — Pax balra ál), jobb kezében pálmaág, 
baljában kormánypálca. Verdehely nincs jelezve. Ezüst.

41. Av. ANTONINVS AVG PIVS P P. — A császár babérkoszorús feje 
jobbra.
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Rv. TR. POT COS II. — összekulcsolt két kéz egy caduceussal 
és kalásszal. Jó lartásu ezüst. Verdehely jelzés nincs.

42. Av. ugyanaz.
Rv. Olvashatatlan. Ahudantia balra ül két kalásszal és bőségszarú- 
val. Ezüst.

43. Av. Olvashatatlan. Rv. Olvashatatlan. S—C. Antoninus jobbra fordul 
és kezet fog egy alakkal. Nagy bronz.

44. Av. és Rv. Olvashatatlan. Victoria jobbra áll.
45. Av. ANTONINVS AVG ARMENIACVS. - A császár szakálas mell

képe babérkoszorúval jobbra, válla fedetlen.
Rv. PM TR P XVIII IMP II COS III. — Armeniai fogoly balra 
fordulva ül. Alatta ARMEN. Ezüst.

46. Av....... NINVS ARME .... Szakálas fő jobbra.
Rv....... COS .. . S—C. Róma sisakosán balra fordulva áll. Római
veret. Erősen kopott nagy bronz.

47. Av. IMP ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS II. - Babér
koszorús fej jobbra.
Rv. FELICITAS AVG. — S—C. — Felicitas istennő balra áll, 
jobbjában kis madarat tart, baljában litusl, vagy augurbotot. 
Kr. u. 139-ben verték. Nagy br.

48. Av. IMP ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III. Babér
koszorús császárfő jobbra.
Rv. Ugyanaz. Kr. u. 140-ben verték.

Antonius Pius és Marcus Aurelius.
138-161.

49. Av. ANTONINVS AVG PIVS... COS III. — Antoninus szakálas 
arcmása göndör nagy hajjal, fedetlen mellel.
Rv. AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS. — Aurelius ifjúkori 
képe, szakáltalan és bajusztalan. Aurelius Antoninus Piusnak a 
nevelt íia volt, s a mikor Kr. u. 140-ben egyszerre lettek consulok, 
verette Antoninus ezt az ezüst dénárt Rómában.

Faustina, Antoninus Pius felesége.
138-141.

50. Av. FAVSTINA AVG ANTONINI AVG P II P P. - A császárnő 
jobbra néző diadémás mellképe, a haja a tarkón egy kontybán 
végződik. Igen kecses fejtartás. Hadiköppenyben.
Rv. AETERNITAS. — A halhatatlanság istennője Aeternitas balra 
fordulva áll. Jobbjában buzakalászt. baljában bőségszarút tart. 
A mezőben S—C. Római veret. Nagy bronz.
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51. Av. DIVA FAVSTINA. — A császárnő idősebb kori mellképe kontv 
nélkül hadiköpenyben. Verési hibája, hogy az arcéi kettőzött.
Rv. AVGVSTA. Fátyolos Vesta balra fordulva áll, jobbjában scep- 
trumot, baljában kalászt tart. A mezőben S— C Római veret. 
Nagy bronz.

52—55. Av. ugyanaz verési hiba nélkül.
Rv. AVGVSTA. — Ceres (frugifera = gyümölcsöző) Saturnus és Ops 
leánya, a polgárosodás és földmivelés istennője balra fordulva áll, 
jobb kezében égő fáklya, baljában két kalász. S—C, — Római veret. 

5G—58. Av. ugyanaz, a hátlap erősen kopott, olvashatatlan. 3 drb.
közép bronz.

Marcus Aurelius.
161-180.

59. Av. AVRELIVS CAESAR AVG PII F. — A császár fiatal bajusztalan 
porlraitja dús göndör hajjal.1

1 Marcus Aurelius pénzein kétféle arcmása fordul elő: egy fiatal bajusztalan 
vagy csak serkedző bajusz és szakálas és egy erősen szakálas. I'ennkőlt lelkű, nagy
értékű ember, győzelmes császár volt.

Rv. COS II. — Ceres istennő balra fordulva áll, jobbjában ágat, 
baljában bőségszarút tart. Római veret Aurelianus második consul- 
ságának idejéből Kr. u. 145-ben. Ezüst.

Faustina, Marcus Aurelius felesége.
161-175.

GO. Av. FAVSTINA AVGVSTA. — A császárnő mellképe dús hajjal, a 
konty a tarkón.
Rv. FECVND AVGVSTAE. — Fecunditas a termékenység istennője 
két gyermek közt áll balra fordulva, két karján is egy-egy gyermek. 
Ezüst. Szép.

G1. Av. ugyanaz.
Rv. SAECVLA FELICIT. — Trónus, melyen két kis gyermek, 
Commodus és ikertestvére Antonius játszadozik. Ezüst, kissé kopott. 

G2. Av. ugyanaz, a hátlapon az oltár két oldalán S—C. Közép bronz. 
G3. Av. ugyanaz.

Rv. AVGVSTI PII FIL. — Atyjával, Antoninus Piussal van itt 
vonatkozásban. Venus balra áll, jobb kezében Victoriát tart, balját 
egy pajzson nyugtatja. Ezüst, kopott.

G4. Ugyanaz, mint az előbbi. Erősen kopott. Nagy bronz.

Septimus Severus.
193-211.

G5. Av. SEVERVS AVG PART MAX. — A császár szakálas, babér
koszorús feje jobbra.
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Rv. P M TR P VIII COS II P P. — Victória a győzelem istennője 
balra halad, két kezében diadémol tart, előtte egy emelvényre 
helyezett paizs. Római veret. Ezüst, kissé kopott.

66. Av. ugyanaz.
Rv. PROVI1) AVGG. — Providentia, az előrelátás istennője balra 
fordulva áll, varázs vesszőt és kormánypálcát tart, lábai előtt egy 
gömb. Római veret. Szép. Ezüst.

67. Av. ugyanaz.
Rv. P M TR P V ('.OS P P. — Fortuna balra áll, jobbjában kor
mánylapát, baljában bőségszarú. A császár consulságának ideje 
nincs jelezve, valószínű első, s igy Kr. u. 193-ban verték Rómában. 
Ezüst.

6<S. Av. L SEPT SEV PERT AVG IMP V. — A császár babérkoszorús 
feje jobbra.
Rv. PACI AETERNA. — Pax balra ül, olajágat és kormány pálcát 
tart. Római veret. Ezüst.

69. Ugyanaz, mint az előbbi, csak erősen kopott. Ezüst.

Julia Domna, Septimus Severus felesége.
193-217.

70. Av. IVLIA AVGVSTA. — A császárné diadémás mellképe jobbra 
dús hajjal, a konty a tarkón.
Rv. MATER DEVM. — Cybele, Saturnus és Ops leánya, másként 
Mater Magna, Mater Devm, phrigiai istennő balra fordulva ül két 
oroszlán között, jobbjában kalász, háta mögött sceptrum, bal 
karját egy timpanonra támasztja. Szép példány ezüst. Római veret.

71. Ugyanaz, mint az előbbi. Az előlap olvasható, de a hátlap tel
jesen kopott.

Caracalla.
190—217.

72. Av. ANT0N1NVS AVGVSTVS. — A császár fiatalabb arcképe-jobbra 
babérkoszorúval paludamentumban.
Rv. VIRTUS AVGG. — Virtus balra áll, jobb kezében Victória, 
baljában sceptrum. Verde hely nincs jelezve. Kis bronz.

73. Av. ANTONINUS PIVS AVG GERM. — A császár babérkoszorús 
feje jobbra.
Rv. P M TR P XVIII COS III P P. - Istennő balra, jobbjában

•’ Carealla pénzein két féle arcképet találunk: egv bajusztalan fiatalt és egy 
erősen göndör szakállut és hajat. Alatta verik a súlyosabb ezüst pénzeket, az antoni- 
nianat. Caracalla kegyetlen zsarnok, durva katona, kicsapongó, vérengző uralkodó volt.
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tessera, rövid nyélen kocka alakú katonai jelvény, baljában scep
trum. Római veret a császár consulságának 3-ik évében Kr. u. 
208-ban. Ezüst.

74. Ugyanaz, mint az előbbi, csak erősen kopott. Ezüst.

Elagabalus.
218-222.

75. Av. IMP ANTONINUS PIVS AVG. — Elagabalus császár fiatal arc
képe jobbra babérkoszorúval.
Rv. FIDES MILITVM. — A legio sasos jelvény két hadijelvény 
között, mindegyik tövében pajzs. A légió sassal ellátott jelvény 
signum aquila, rúdra erősített érc sas, mely alatt a Jupiter fulgura, 
a villám köteg van. Az aquiliterek vitték a légió előtt.

70. Av. ugyanaz.
Rv. P M TR P Ilii COS III P P. — Szárnyas istennő, előtte csil
lag, balra. Római veret Kr. u. 220.

77—78. Av. ugyanaz.
Rv. PM TR P II COS II P P. — Providentia balra áll, jobb kezé
ben rövid pálcát tart, előtte a földön egy gömb, bal karjával egy 
oszlopra támaszkodik. Római veretek. Ezüstök.

Julia Maesa, E. nagyanyja.
218-223.

79. Av. IVLIA MAESA AVG. — A császárnő hullámos hajú feje jobbra 
hadiköppenyben.
Rv. IVNO CONSERV . . . Juno istennő balra fordulva áll, jobbjában 
patcrát, baljában sceptrumot tart. Lábánál páva. Verde jegy kopott. 
Ezüst.

80. Av. ugyanaz.
Rv. PIETAS AVG. — Pictas istennő balra fordulva áll egy égő 
oltár előtt, jobb kezét felemeli, bal kezében nyitott szelence. Pictas 
itt a szülők iránti kötelesség érzületéi ábrázolja. Verde nincs. Ezüst, 
jó lartásu.

Alexander Severus.
222—235.

81. Av. IMP ALEXANDER PIVS AVG. — A császár fiatalkori arcmása 
babérkoszorúval paludamentumban.
Rv. P M TR P Vili COS III P P. — Sol isten balra fordulva áll. 
jobb kezét felemeli, bal kezében ostor. Kr. u. 229-ből. Ezüst.

82. Av. ugyanaz.
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Rv. MARS VLTOR. — Jobbra lépő Mars, mint elhárító isten bal 
kezében kerek pajzs, ancila, jobbjában gladius. Veret nincs jelezve. 
Kis bronz.

83-84. Av. IMP C M AVR SEV ALEXANI) AVG. - A császár fiatal 
kori arcképe babérkoszorúval jobb felé fordulva.
Rv. P M TR P II COS P P. — Bal felé ülő Salus az épség, egész
ség istennője kígyót etet. Verde hely nincs jelezve. Ezüstök.

Gordianus. III.
238-244.

85. Av. IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG. - császár sugárkoronás 
mellképe jobbra paludamentumban.
Rv. AEQVITAS AVG. — Aequitas az egyenlőség, méltányosság 
istennője balra fordulva áll. Jobbjában mérleget, baljában scep- 
trumot tart. A verde jegy helyén S—C. Szép sárgarézkeverék 
közép bronz.

86. Av. ugyanaz, de a császár feje babérkoszorus. Rv. ugyanaz közép 
bronz.

87. Av. ugyan az.
Rv. P M S COL VIM. — Provincia Moesiae Superioris Colonia 
Viminacium. Álló istennő kiterjesztett kezekkel balra fordul, lábai
nál jobb oldalt bika, bal felől oroszlán. Verde jegyeik : ANI és ANII 
mindakettő viminaciumi veret. Viminacium Felsőszerbia, Moesia 
Duna melletti város volt a mai Kosztolác helyén. Két nagy bronz.

88. Av. IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG. — A császár babérkoszorus 
mellképe jobbra paludamentumban.
Rv. V1RTVS AVG. — Virtus bal felé fordulva áll. jobbjában ág, bal
jában sceptrum, előtte egy pajzs. Verde nincs feltüntetve, Ezüst. Szép.

89. Av. ugyanaz.
Rv. P M TR P Ilii COS II P P. - Pax balra ül, jobbjában ágat 
tart, bal karját a szék támláján nyugtatja. Jó tartásu ezüst. Kr. u. 241.

Philippus pater, Arabs.
244—249.

90. Av. IMP PHILIPPVS AVG. — A császár sugárkoronás feje jobbra 
fordulva paludamentumban.
Rv. AETERNITAS AVGG. — A császár elefánton balra halad, 
jobbjában dárda. Verde nincs jelezve. Billon.

91—90. Av. IMP M 1VL PHILIPPVS. AVG. — A császár babérkoszorus 
mellképe paludamentumban jobbra.
Rv. P M S C OLVIM. — Álló istennő kiterjesztett kezekkel, lábai
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nál jobb oldalt bika, bal felöl oroszlán. Verde jegyük 2 drb ANV, 
2 drb ANYU, 2 drb ANVIII. Mind a hat viminaciumi veret. Nagy 
bronzok.

92. Av. ugyanaz.
Rv. PROVINCIA DACIA. — Dáciának géniusa álló alakja balra 
fordulva, mindkét kezében vexilumot tart. Az egyik az V. a másik 
a VII. légióé. Lábánál sas és oroszlán. A sas szájában koszom. 
Verde jegye AN1II viminaciumi veret. Nagy bronz.

93. Av. ugyanaz.
Rv. SALVS AVG. — Salus balra áll, jobbjában koszorú, baljában 
sceptrum Igen vastag (5 mm) darab. Nagy bronz.

Otacilia, Philippus felesége.
244-249.

91. Av. MARCIA OTACILIA SEVERA AVG. — A császárnő diadémiás 
mellképe jobbra, mely félholdból emelkedik ki.
Rv. PIETAS AVGVSTAE. — Pietas balra fordulva áll, jobbjában 
paterál, baljában bőségszarul tart. Viminaciumi veret. Ezüst.

95. Av. ugyanaz.
Rv. CONCORDIA AVG. — Concordia istennő ülő alakja balra 
fordulva, jobbjában paterát, áldozati csészét tart, bal karján két 
bőségszaru. Az istennő alakja itt a császár és császárné közötti 
egyetértést jelenti. Verde nincs jelezve.. Ezüst.

Volusianus.
251- 253.

96. Av. C C VIR VOLVSIANUS AVG. — A császár babérkoszorus 
mellképe paludamentumban jobbra.
Rv. P M S C OLIM. — Istennő kiterjesztett kezekkel, lábainál 
jobb oldalt bika, bal oldal oroszlán. Verde jegye ANX1I vimina
ciumi veret. Nagy bronz.

Trebonius Gallus.
252- 254.

97. Av. IMP C C VIR TREE GALLVS P P AVG. — A császár sugár
koronás mellképe jobb felé paludamentumban.
Rv. IVNO MARTIALIS.3 Juno martialis, azaz Marshoz tartozó isten
nő ülő alakja balra. Baljában fáklya, jobbjában meghatározhatatlan 
tárgy. Kis bronz. Viminaciumi veret.

3 A IVNO MARTIALIS köriratú pénztípus, — amely kizárólag csak Treb. Gallus, 
Hostilianus és Volusianus antoninianusain fordul elő, — a Gallus uralma elején dü
höngő pestis járvánnyal áll összefüggésben. (Jónás Elemér dr. értekezése az Orsz. 
Magy. Régészeti Társ. 1923—192(1. évk. 148. ol.)

3
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Gallienus.
253-268.

98—99. Av. IMP GALLIEN VS AVG. — A császár sugárkoronás képe 
jobbra paludamentum.
Rv. APOLINI CONS AVG. — Egy kentaur ijját kifeszitve balra 
halad. Billon.

100. Av. ugyanaz.
Rv. SALVS AVG. — Salus az épség, egészség istennője balra for
dulva áll, kígyót etet, mely egy oltárról emelkedik fel. Bal kezében 
kormánypálca. Verde nincs jelezve. Kis bronz.

101. Av. GALL1ENVS AVG. — A császár sugár koronás mellképe jobbra. 
Rv. FIDES EXERC. — Fides a hűség, becsületesség istennője balra 
áll. jobbjában hadi jelvényt, baljában sceptrumot tart. A mezőben III. 
Kis bronz.

102. Av. ugyanaz.
Rv. VBERITAS AVG. — Uberitas a termékenység istene balra áll, 
jobbjában szöllő fürtöt, baljában bőségszarut tart. A mezőben az 
alak mögött E. Verde nincs. Kis bronz.

103. Av. ugyanaz.
Rv. SOLI CONS AVG. — Jobbra fordult álló tengeri csikó. Verde 
helyén C. Kis bronz.

104—107. Ugyanaz, csak nincs jele. Kis bronzok.
108. Ugyanaz, billon
109—111. Ugyanaz, de a körirat erősen megkopott. 3 drb kis bronz. 
112—115. Ugyanaz az előlap.

Rv. FORTVNA REDVX. S—C. — Fortuna balra áll kormánylapá
tot és bőségszarut tart A császár visszatérésének emlékére veretett, 
verde jegye elkopott. 4 drb kis bronz.

116—117. Av. ugyanaz.
Rv. AEQVITAS AVG. — Az egyenlőség, méltányosság és szelídség 
istennője. Aequitas balra, jobbjában mérleg, baljában sceptrum. 
Verde kopott. Kis bronz.

118. Av. ugyanaz.
Rv. VIRTVS AVG. — Virtus álló alakja sisakkal, baljában sceptrum. 
Billon.

Salonina, Gallienus felesége.
253-268.

119. Av. SALONINA AVG. — A császárnő diadémás mellképe félholddal 
jobbra.
Rv. IVNO REGINA. — Juno balra, jobbjában patera, baljában 
sceptrum. Kis bronz.

120—122. Av. ugyanaz.



35

Rv. PIETAS AVG. — Piefas istennő szemben áll, jobbjában patera. 
Verdehely nincs. 3 drb kis bronz.

123—125. Av. ugyanaz.
Rv. FECVNDITAS AVG. — Fecunditas balra fordulva áll, jobb 
kezét egy előtte álló kis gyermek felé nyújtja, bal kezében bőség 
szarut tart. 3 drb kis bronz. Verde hely nincs.

126. Ugyanaz, mint az előbbi, de erősen kopott. Kis bronz.

Claudius II. Gothikus.
268-270.

127. Av. TI CLAVDIVS CAES NR AVGG M TR ... A császár balra for
dult feje.
Rv. CONSTANTIA B AVGVSTI. — Sisakos alak balra fordulva jobb 
kezét felemeli, baljában sceptrum. Római veret. A mezőben S—C. 
Kopott nagy bronz.

128-130. Av. IMP C CLAVDIVS AVG. — A császár sugárkoronás 
feje balra.
Rv. FELICITAS AVG. — Felicitas balra, jobbjában kis állatka, bal
jában caduceus. 3 drb kis bronz.

Aurelianus.
270-275.

131. Av. IMP AVRELIANVS AVG. — A császár sugárkoronás mellképe 
erős mellvértben jobbra.
Rv. RESTITVT ORBIS. Női alak jobbra fordulva áll, koszorút 
nyújt a vele szemben álló katona ruhás Aurelianusnak, ki dárdát 
tart. Verde jegye N lugdunumi veret, Igen szép tartású pénz. 
Kis bronz.

132—138. Av. ugyanaz.
Rv. CONCORDIA MILITVM. — Katonaruhás Aurelianus jobbra 
fordulva áll. kezét nyújtja a vele szemben álló feleségének. Seve- 
rina császárnőnek. A 132-nek verdejegye *Q  aquileai veret, a 133 — 
134-é * ticinumi, a 135-é S * serdicai, a 136-é P * tre viri (?), 
a 137—138-é S XXIS sisciai veret. 7 drb. kis bronz.

139. Av. ugyanaz.
Rv. IOVI CONSER. — A császár katona ruhában jobbra fordulva 
áll, bal kezében egy rézsutosan fekvő kormánypálcát tart, jobb 
kezét pedig a vele szemközt álló Jupiter felé tartja, aki gömböt 
nyújt neki, s bal kezében szintén kormánypálcát tart. Verde jegye 
* Q aquileai veret, kis bronz.

140. Av. ugyanaz. Rv. ugyanaz.
3*
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141. Av. ugyanaz.
Rv. ORIENS AVG. — Sol. a Nap isten jobbra lép. Jobbjában ág, 
baljában ij. előtte egy bányát fekvő fogoly, aki kezét könyörögve 
nyújtja feléje. Ticinumi veret XXIA verde jeggyel. 2 drb kis bronz. 

142—145. Av. ugyanaz.
Rv. ORIENS AVG. — Sol isten balra fordulva előre lép. jobb 
kezét felemeli, bal kezében gömböt tart, lábainál mindkét felől 
egy-egy fogoly ül. Ticinumi veretek XXI, XX1S, EXXIR, XX1P verde 
jegyekkel. 4 drb kis bronz.

14(5—147. Av. ugyanaz.
Rv. REST1TVT0R ORRIS. — A katona ruhában álló császár balra 
fordul, bal kezében sceptrumot tart, szemben áll vele Jupiter, ki 
koszorút nyújt Aurelianusnak, közöttük egy térdeplő alak, aki 
kezeit a császár felé nyújtja. Verde jegy * T valószínű serdicai 
veretek. 2 drb kis bronz.

148—149. Av. ugyanaz.
Rv. CONCORDIA MILITUM. — Aurelianus császár és Severina 
császárné szemközt állva kezet nyújtanak egymásnak. Kettejük 
között a mezőben fönnt Sol isten feje. Együk darab erősen kopott. 
Verde jegyük T * ticinumi veretek. 2 drb kis bronz.

150. Av. IMP C AVRELIANVS AVG. — A császár sugárkoronás mell
képe jobbra mellvértben.
Rv. SOLI CONSERBATORI. — A V helyett B. — A képe, mint 
139-é. A verde helyén két fekvő alak. Kis bronz.

Severina, Aurelianus felesége.
270-275.

151—152 Av. SEVERINA AVG. — Ulpia Severina császárné diadémás 
mellképe félholddal jobbra.
Rv. CONCORDIA MILITVM. — Concordia az egyetértés istennője 
balra fordulva áll, mindkét kezében hadi jelvényt tart. Verde jegye 
QXXT ticinumi veret. 2 drb billon.

Tacitus.
275-276.

153—154. Av. IMP C M L TACITVS AVG. — A császár sugárkoronás 
mellképe mellvédben jobbra fordulva.
Rv. AEQV1TAS AVG. — Aequitas, mint az egyenlőség, méltányosság 
és szelídség istennője balra fordulva, jobbjában mérleget, baljában 
bőségszarút tart. Sisciai (sziszeki) veretek XX T, XXI verde jegyek
kel. 2 drb billon.
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155. Av. ugyanaz.
Rv. SECVR1T P E R I’. — Securitas, mint az állam védő istennője 
balra fordulva áll oszlopnak támaszkodva. Viminacumi veret VI 
verde jeggyel Billon.

156. Av. ugyanaz.
Rv. CONSERVATOR MILITVM. — A katonaruhás császár balra 
áll, kezet fog egy vele szemben álló férfival, baljában sceptrum. 
Ticinumi veret. Billon.

157. Av. ugyanaz.
Rv. CLEMENTI... Ugyanaz a kép, mint az előbb. Aquileai veret 
AQ verde jeggyel. Billon.

Florianus.
276.

158. Av. IMP C FLOR1ANVS AVG. — A császár sugárkoronás mell
képe paludamentumban jobbra.
Rv. V1RTVS AVG. — Virtus balra lép. gömböt és rézsut álló 
kormánypálcát tart. Verde jegye XXII sisciai veret. Kis bronz.

Probus.
276 -282.

159-162. Av. IMP C M AVR PROBVS AVG. — A császár sugárkoronás 
mellképe balra császári palástban. Jobb kezében sassal díszített 
kormánypálca.
Rv. CONCORDIA MILITVM. — Probus jobbra fordulva áll. s 
kezét nyújtja Concordiának az egvetérlés istennőjének. Ticinumi 
veretek S—XXI verde jeggyel. 4 drb kis bronz.

163—166. Av. IMP PROBVS AVG. — A kép ugyanaz.
Rv. SOLI INVICTO. — Sugárkoronás Sol a Napislcn négyes foga
ton. quadrigán' vágtat balra, kezében gömböt és ostort tart. Római 
veretek R * verde jeggyel. I drb jó lartásu billon.

167—169. Av. ugyanaz, csak a császár mellképe jobbra van fordulva. 
Rv. ugyanaz, csak a Sol szembe vágtat a quadrigán. Ticinumi 
veretek R—XXI. verde jeggyel. 3 drb billon.

4 Quadriga. Rómában csak két esetben jelenhetett meg férfi kocsin az utcán:
1. a győzelmes császár a campus Martiuson aranyozott diadalszckéren, melyet négy 
ló húzott. — ez volt a quadriga, — 2. a magistratusok a cirkuszi játékokat megelőző 
menetben két lótól vont szekéren. A quadrigába befogott lovak egy sorban voltak, 
kettő a rúd mellett, kettő lógósnak. A kocsi két kerekű volt és csak diszfogatként 
szerepelt. Mint diadalkocsi fordul elő a római pénzeken. Képzőművészeti ábrázolása 
ma is gyakori.
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170 — 171. Av. ugyanaz, de Probus sisakos mellképe balra mellvértben van. 
Rv. ugyanaz, mint elébb. Ticinumi veretek. 2 drb billon.

172. Ugyanaz, csak a császár sugárkoronás. A verde jegy XXIII lici- 
numi veret.

173. Ugyanaz. Római veret R—í-. közöttük villám.
174 — 175. IMP PROBVS P F AVG. — A császár sugárkoronás mell

képe jobbra mellvértben.
Rv. FIDES MILIT. — Fides a bőség, becsületesség és lelkiismere
tesség istennője balra fordulva áll, mindkét kezében hadi jelvényt 
tart. Ticinumi veret. 2 drb szép billon. Verde jegye IIXXT.

176—177. Av. ugyanaz.
Rv. IOVI CONSERVAT. — Probus katonaruhában jobbra Tódulva 
áll, vele szemben Jupiter, aki gömböt és kormánypálcát tart. 
Ticinumi veret I1XX * jeggyel. 2 drb jótartásu kis bronz.

178. Av. IMP C M AVR PROBVS AVG. — A császár sugárkoronás mell
képe jobbra paludamentumban és mellvértben.
Rv. RESTITVT ORBIS. — Nő alak jobbra fordulva, koszorút 
nyújt a vele szemben álló császárnak, ki gömböt és kormánypálcát 
tart. Ticinumi veret P—XXI verde jeggyel. Kis bronz.

179. Av. ugyanaz.
Rv. ADVENTVS AVG. — A császár lóháton balra léptet, jobb 
kezét felemeli, baljában kormánypálcát tart. Ticinumi veret XXIII 
verde jeggyel. Kis bronz. Szép példány.

180. Ugyanaz, csak a ló előtt fogoly ül hátra kötött kezekkel. Verde 
jegye B s=/ S sisciai veret. Kis bronz.

181—184. Av. IMP C PROBVS P F AVG. — A császár sugárkoronás 
mellképe jobbra páncélban, mellvértben.
Rv. PAX AVGVSTI. — Pax balra fordulva áll, jobbjában olajágat, 
baljában rézsutosan álló sceptrumot tart. Ticinumi veretek XXI, 
XXIII jeggyel. 4 drb kis bronz.

185—187. Av. ugyanaz.
Rv. ABVDANTIA AVG. — Abudantia a bőség istennője jobbra 
fordulva áll, bőségszarúját kiönti. 3 drb kis bronz.

189—190. Av. ugyanaz.
Rv. IOVI CONS PROB AVG. — Jupiter balra áll, villámot és 
kormánypálcát tart. Verde jegy R—B közöttük villám, római 
veretek. 3 drb kis bronz.

Carus.
282-283.

191. Av. IMP (2 M AVR ARVS P F AVG. — A császár sugárkoronás 
mellképe jobbra, mellvértben.
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Rv. V1RTVS AVG. — Sisakos Mars isten balra áll, baljában 
hosszúnyelü dárda, jobb kezét ancilán, leeresztett pajzsán nyugtatja. 
Római veret R - T verde jeggyel. Kis bronz.

Carinus.
282-284.

192. Av. IMP CARINVS P F AVG. — A császár páncélos mellképe 
jobbra sugárkoronás fővel.
Rv. IOVI VICTOR. — Balra fordult álló Jupiter, jobbjában Victóriát, 
baljában sceptrumot tart, előtte lábainál sas. Verde jegy IAB 
alexandriai (?) veret. Billon.

193. Av. ugyanaz, a hátlap olvashatatlan, kopott. Billon.
194. Av. M AVR ARINVS NOB CAES. — császár sugárkoronás fője 

jobbra páncélban.
Rv. PRINCIPI IVVENT. — Carinus katona ruhában balra, jobb
jában hadi jelvényt baljában kormány pálcát tart. Kyzikosi veret 
KAB veret jeggyel. Billon.

Diocletianus.
284-305.

195—197. Av. IMP DIOCLETIANVS AVG. — A császár sugárkoronás 
mellképe hadiköppenyben jobbra.
Rv. IOVI CONSERVAT AVG. — Mezítelen Jupiter balra fordulva 
áll, jobbjában villámot, baljában kormány pálcát tart. Ticinumi 
veretek XXIB verde jeggyel. 3 drb kis bronz. Egyik lyukas. Mind 
a három szép példány.

198—199. Av. ugyanaz, a hátlap is ugyanaz, csak verdejegy más. XXIC. 
XXIH lugdunumi veretek. 2 drb kis bronz.

200-201. Av. IMP C DIOCLETIANVS P F AVG. — A császár babér
koszorús mellképe páncélban, a nyakra lecsüngő szalag erősen 
látszik.
Rv. SACRA MONETA AVGG ET CAESS NOSER. - Monda istennő 
balra mérleggel és bőségszaruval. Moneta, voltaképen Juno, kinek 
templomában a pénzt verték. Thessaloniai veret ST verde jeggyel, 
a másik sisciai veret SIS * — A jeggyel 2 drb nagy bronz.

202-203. Av. ugyanaz.
Rv. GENIO POPVLI ROMANI. — Genius az ember nemtője, védő
szelleme modiussal a fején balra fordulva áll, paterát és bőség
szarut tart. Sziszeki, sisciai veretek SIS verdejeggyel. 2 drb nagy bronz.

204—200. Av. ugyanaz.
Rv. PROVIDENTIA DEORVM QVIES AVGG. Providentia balra áll, 
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jobbjában kormány pálca, baljában egy ág, vele szemben egy 
jobbra fordult nő alak. Kyzikosi veretek S—A. — KB verde jegy
gyei. 2 drb kis bronz.

207—212. Av. IMP C DIOCLECIANVS P AVG. — A császár babér
koszorús feje jobbra.
Rv. SACRA MONETA AVGG ET CAESS NOSTR. — Moneta istennő 
balra fordulva áll, jobb kezében mérleget, baljában bőségszarut 
tart. 2 drb thessaloniai veret ST jeggyel, 4 drb sisciai * — A SIS 
és H —SIS verde jeggyel, 1 drb olvashatatlan a verde jegy helyén. 
7 drb közép bronz.

213—214. Av. mint a 195-é.
Rv. IOVI CONSERVAT. — A kép is ugyanaz, mint a 195-é. 
Ticinumi veret TXXI jeggyel. 2 drb kis bronz.

Maximianus Hercules.
286—305.

215—216. Av. IMP C MAXIMIANVS P F AVG. - A császár babér
koszorús mellképe jobbra mellvértben.
Rv. GENIO POPULI ROMANI. — Genius balra fordulva áll, jobb
jában paterát, baljában bőség szarut tart. A patera római lapos 
csésze, mely áldozati célokra szolgált. Sisciai veretek T— * SIS 
verde jeggyel. 2 drb köz. br.

217—218. Av. IMP MAXIMIANVS P F AVG. A császár babérkoszorús 
hatalmas feje jobbra.
Rv. SACRA MONETA AVGG ET CAESS NOSTR. - Moneta balra 
áll, jobbjában mérleget, baljában bőségszarut tart. Egyik sisciai 
veret * — A SIS jeggyel, a másik narbonnai veret NOB verde 
jeggyel. 2 drb közép bronz.

219-221. Av. IMP C MA VAL MAXIMIANVS P AVG. - A császár 
sugárkoronás mellképe jobbra mellvértben.
Rv. CONSERVATOR AVGG. — A császár katona ruhában jobbra 
fordulva áldozatot mutat be a lábainál levő oltáron, bal kezében 
kormány pálcát tart. Vele szemben a szakálas Hercules, aki bal 
kezében leeresztett bunkót tart. Verde jegyük XXIAHP és XXIHP 
heracleai veretek. 2 drb billon, 1 drb kis bronz.

222. Av. IMP C MA VAL MAXIMIANVS P F AVG. - A császár sugár
koronás mellképe jobbra paludamentumban.
Rv. CLEMENTIA TEMP. — Clementia balra fordulva áll, jobbjában 
egy kis emberi alakot (Spest?) tart, baljában kormány pálca, vele 
szemben a katona ruhás császár áll. Ticinumi veret XXI — I” verde 
jeggyel. 1 drb billon.
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Constantius Chlorus.
292-305.

223—226. Av. CONSTANTI VS NOB CAES. — A császár babérkoszorús 
mellképe jobbra.
Rv. SACRA MONETA AVGG ET CAESS NOSTR. — Juno balra 
fordulva jobbjában mérleget, baljában bőségszarut tart. Kettő aquileai 
veret V—HQ T verde jeggyel, kettő ticinumi A—PT és *— PT 
jeggyel. 4 drb nagy bronz.

227—228. Av. IMP CONSTANTIVS P F AVG. — A császár babér
koszorús mellképe jobbra.
Rv. FIDES M1LITVM AVGG ET CAESS N N. — Fides, a hűség 
istennője balra áll, mindkét kezében egy-egy hadijelvényt tart. 
Verde jegy AQS aquileai veretek. 2 drb nagy bronz.

229-230. — Av. FL VAL CONSTANTIVS NOB CAES. — A császár 
babérkoszorús feje jobbra
Rv. GENIO POPVLI ROMANI. - Genius isten, mint az ember 
nemtője, védőszelleme álló alakja balra fordulva, jobbjában bőség
szaru, baljában koszorú. Tessaloniai veretek T — TS verde jegy
gyei. 2 drb nagy bronz.

Galerius Maximianus.
292-305.

231-233. Av. GAL VAL MAXIMI ANVS NOB CAES. A császár babér
koszorús feje jobbra.
Rv. SACRA MONET AVGG ET CAESS NOSTR. — Monda balra 
fordulva áll, mérleget és bőségszarut tart. Verde jegy AQ aquileai 
veretek. 3 drb kis bronz.

234. Av. ugyanaz.
Rv. GENIO POPVLI ROMANI. — Genius balra fordulva, jobbjában 
koszorú, baljában bőségszaru. Verde jegy L — * ANV viminacumi 
veret. Nagy bronz.

235—237. Av. ugyanaz.
Rv—GENIO AVGVSTI. — Genius módiussal a fején balra áll, palerát 
és bőségszarut tart. Egy thessaloniai veret » SMTS verde jeggyel, 
egy antiochiai K—E—V ANT jeggyel, és egy viminacumi veret 
r — ANV verde jeggyel. 3 drb nagy bronz.

II. Maximinus, Daza.
305-311.

238-240. Av. GAL VAL MAXIMINVS NOB C. — A császár babér
koszorús feje jobbra.
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Rv. GENIO CAESARIS. — Genius az ember nemtője, védőszelleme 
balra fordulva áll, jobbjában paterát, baljában bőségszarut tart. 
Egy drb heracleai veret HT A verde jeggyel, kettő kyzikosi 
A—MKV jeggyel. 3 drb közép bronz.

241—212. Av. ugyanaz.
Rv. CONCORDIA MIL1TVM. — Concordia balra fordulva áll, jobb
jában sceptrum. Sziszeki, sisciai veret VI—SISH verde jeggyel. 
2 drb nagy bronz.

243. Av. MAXIMINVS NOB C AVG. — A császár babérkoszorús mell
képe jobbra.
Rv. VIRTVS AVGG ET CAES NN. — Sisakos Mars balra fordulva 
áll, jobbjában Victoriát, baljában dárdát tart, lábainál egy pajzs, 
s előtte egy ülő fogoly. Aquileai veret AQ I- verde jeggyel. 
Nagy bronz.

Constantinus Magnus.
306-337.

244-245. Av. IMP CONSTANTINVS P F AVG. — A császár babér
koszorús feje jobbra fordulva mellvértben.
Rv. SOLI INVICTO COMITI. — Sol a Nap isten balra áll, fején 
sugár korona, jobb kezével előre mutat, baljában egy gömböt tart. 
Verde jegy TT ticinumi veretek. 2 drb kis bronz.

246—247. Av. Ugyanaz, mint elébb, csak a Sol előtt +, háta mögött *.  
2 drb kis bronz.

248—250. Av. ugyanaz.
Rv. IOVI CONSERVATORI. — Mezítelen Jupiter balra fordulva 
áll, jobbjában Victóriát tart, bal kezében sceptrumot. Lábai előtt 
sas, mely koszorút tart. Háta megett — B. Heracleai veretek 
B—SMH verde jeggyel. 3 drb kis bronz.

251—255. Ugyanaz, csak sziszeki veretek, még pedig 3 drb A — SIS 
jeggyel és 3 drb T — SIS verde jeggyel. 5 drb kis bronz.

256 - 257. Av. CONSTANTINVS MAX AVG. - A császár diadémás képe 
jobbra mellvértben.
Rv. GLORIA EXERCITVS. — Két sisakos katona szemben áll, 
mindegyik dárdát és leeresztett pajzsot tart, közöttük egy vexilum, 
négyszögü hadi zászló és egy hadi jelvény. Sisciai veretek ES1S 
verde jeggyel. 2 drb kis bronz.

258—267. Av. CONSTANTINVS AVG. — A császár babérkoszorús mell
képe jobbra.
Rv. PROVIDENTIAE AVGG. — Várkapu két kis emberi alakkal, 
fölötte csillag. Verde jegyek: SMTSA thessalonicai veret 2 drb, 
SMTSE szintén thessalonicai 2 drb, és A SIS O. BSIS sA, l”SIS A, 
verde jeggyel sisciai veretek. 10 drb kis bronz.
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268—272. Av ugyanaz.
Rv. I) N CONSTANTINI MAX AVG. — Borostyán koszorúban VÖT 
XX. verde jegye AQ aquileai veretek 2 drb, SMNA narbonnai veret 
1 drb, és ASIS sisciai veret. 3 drb kis bronz.

273—275. Av. ugyanaz, csak a császár mcllképe mellvértben.
Rv. VIRTVS EXERCIT. — Zászló, melynek tövében két hadifogoly 
ül. A bal felöl ülő fogolynak keze hátra van kötve, a jobb felöl 
ülő pedig kezeit arcához emeli. A zászlón ez a felirat áll VÖT XX. 
Verde jegye P—F— *S1S*  sisciai veretek. 3 drb kis bronz,

Urbs Roma.
306-337.

276—286. Av. VRBS ROMA. — Sisakos fő balra fordulva mellvértben. 
Rv. Felirat nincs. Nőstény farkas Romulusl és Remust szoptatja, 
fölötte csillag. Verde jegyek: T SIS 2 drb, ASIS 1 drb sisciai, egy 
BCONST constantinopolosi. 3 drb SNTSA thessaloniai, 1 drb A * Q 
aquileai veret és 3 drb kopott olvashatatlan. 11 drb kis bronz. Nagy 
Constantin pénzei.

Constantinopolis.
306- 337.

287-291. Av. CONSTANTINOPOLIS. - Sisakos és babérkoszorús fő 
(Constantin fia) balra császári palástban kormány pálcával.
Rv. Felirat nincs. Victoria, mint a győzelem istennője balra halad, 
jobb lábát hajó orrára helyezi, jobbjában sceptrumot tart, bal kezét 
pedig leeresztett pajzson nyugtatja. Verde jegyek ASIS, BS1S és ESIS 
sisciai veretek. 5 drb kis bronz. Nagy Constantin pénzei.

Licinius Pater.
307- 323.

292-301. Av. IMP C VAL LICIN LICINIVS P F AVG. - A császár 
babérkoszorús feje jobbra.
Rv. IOVI CONSERVATORI. — Mezítelen Jupiter balra fordulva áll, 
jobbjában gömbön álló Victoriát, bal kezében sceptrumot tart, lábai 
előtt sas, mely csőrében koszorút tart. Verde jegy T —SMK T car- 
thagoi veret 2 drb, A—SIS, A - SIS. B—SIS, I-—SIS sisciai veretek, 
10 drb kis bronz.

302—305. Ugyanaz, csak a verde más, 2 drb TSIII thessaloniai, 1 drb 
/\—SIS sisciai veret. 3 drb kis bronz.

305-306. Av. IMP LIC LICINIVS AVG. — A kép ugyanaz.
Rv. ugyanaz, csak a veret más A —SIS sisciai veret, 2 drb kis bronz.
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307—311. Av. IMP LIC LICINIVS P F AVG. — A császár babérkoszorús 
feje jobbra.
Rv. ugyanaz. Verde jegyek: A—SIS és T — SIS sisciai veret, 3 drb 
erősen kopott a verde helyen. 5 drb kis bronz.

312—313. Av. ugyanaz, a hátlap is ugyanaz, csak Jupiter jobbjában 
villámot tart. Sisciai veret B—SIS jeggyel. 2 drb kis bronz.

314—317. Av. ugyanaz.
Rv. GENIO AVGVSTI. — Genius modiussal a fején balra fordulva 
áll, jobb kezében paterát, baljában bőség szarut tart. Verde jegy 

—SIS sisciai 2 drb, SMNE narbonai (franciaországi) veret.
4 drb közép bronz.

318—320. Av. ugyanaz.
Rv. IOVI CONSERVATORI, - mint a 312. Verde jegy A-SIS szi- 
szeki. 2 drb köz. bronz.

321. Av. IMP LICINIVS AVG. — A császár babérkoszorús feje jobbra. 
Rv. D N LICINI AVGVSTI. — Borostyán koszorúban VÖT XX 
verde jegye. G A. 1 drb kis bronz.

Licinius Filius.
317-323.

322—323. Av. IMP LICINIVS AVG. — A császár sisakos mellképe erős 
mellvértben jobbra fordulva.
Rv. VIRTVS EXERC1T. — Zászló alatt két fogoly ül. A zászlón 
VÖT XX áll keretben. Sisciai veret S—F--IL—SIS verdejeggycl 
2 drb kis bronz.

324. Av. IMP LICINIVS AVG. — A császár sisakos mellképe jobbra 
fordulva mellvértbcn.
Rv. — SECVLI FELICITAS. — Feldíszített oltár, melynek tetején 
egy babérkoszorúban AVG felirat van Római veret P —R DS verde 
jeggyel. Igen jó tartáséi kis bronz. Igen ritka darab !! (6. kép).

6. kép. Ifjabb Licinius római császár nagyértékü bronz pénze. 
Igen ritka darab. (L. 324. sorszám.)

Crispus.
317-326.

325—327. Av. FL IVL CR1SPVS NOB CAES. — A császár babérkoszorús 
feje jobbra.
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Rv. CAESARVM NOSTRORVM. Rabér koszorú, s benne ez a fel
irat VÖT X, verde jegye TSAVI, a másik kettőnél a babérkoszorú
ban VÖT V, verde jegye TSAVI. mindegyik tbessaloniai veret. 3 drb 
kis bronz.

Constantinus II.
317-337.

328—338. Av. CONSTANTINVS IVN NOR C. — A császár babérkoszorús 
fiatalkori képe jobbra mellvértben.
Rv. GLORIA EXERCITVS. — Két szemben álló katona dárdát és 
leeresztett ancilát tart, közöttük két hadijelvény. Verde jegyek 
SMII r 4 drb heracleai, SMNI- egy narbonai, SITS 2 drb thessalo- 
niai. SMALR egy drb alexandriai veret és 3 drb kopott, olvas
hatatlan, 11 drb kis bronz.

339—344. Av. ugyanaz
Rv. CAESARVM NOSTRORVM. — Babérkoszorúban VÖT X, verde 
jegye RS1S sisciai 4 drb, és kettőnél a koszorúban VÖT V, római 
veret RM jeggyel. 6 drb kis bronz.

315—347. Av. ugyanaz.
Rv. PROVIDENTIAE CAESS. — Várkapu két emberi alakkal, kö
zöttük csillag. Verde jegy ASIS sisciai és SMNA narbonai veret, 
egy drb kopott, olvashatatlan 3 drb kis bronz.

Constans.
335-350.

348— 350. Av. CONSTANS P F AVG. — A császár diadémás mellképe 
jobbra fordulva paludamentumban.
Rv. VICTORIAE D D AVGG Q NN — Két Victoria egymással 
szemben áll, jobbjukban koszorú, baljukban pálma ág. Sisciai veret 
ASIS verde jeggyel. 3 drb kis bronz.

351—362. Av. D N CONSTANS P F AVG. — A császár diadémás mell
képe jobbra fordulva paludamentumban és mellvértben. A jelleg
zetes Flavius orrot feltüntető arcmás
Rv. FEL TEMP REPARATIO. — Sisakos katona rohanó állásban 
leszúr egy ellenséget, aki földön fekvő lova mellé hanyatlik. Verde 
jegyek ASIS kétszer, RS1S kétszer és I” SIS hatszor sisciai veretek. 
Kettőnél a császár feje mellett A. A verde olvashatatlan. 12 drb 
kis bronz

363 —364. Av. ugyanaz.
Rv. FEL TEMP REPARATIO — A császár katona ruhában balra 
haladó hajón áll, a hajó jobb orrán ülve Victoria kormányozza a 
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hajót, aki a császárra néz. Sisciai veret l~ SIS és ESIS jeggyel. 2 drb 
kis bronz.

365—367. Av. ugyanaz.
Rv. FEL TEMP REPARATIO — Emelvényes máglya rakáson sugár
koronás főnix madár áll jobbra fordulva Verde jegy ASIS, ISIS 
sisciai veret. 3 drb kis bronz.

368—372. Av ugyanaz
Rv. Körirat ugyanaz. A császár hajó orrán áll. baljában labarum, 
Krisztus monogrammal, jobbjában phőnix madár, a hajó jobb farán 
Victoria ül és a császárra néz. Verde jegy I- SIS sisciai veret. 4 drb 
kis bronz.

373—375. Av. ugyanaz, a császár feje mellett scarabeus
Rv. Ugyanaz a körirat Sisakos katona jobbra halad, kezénél fogva 
vezet ki kunyhójából egy fiatal foglyot, a másik kezében dárdát 
tart. A kunyhó mellett fa. Verde jegyek A SISA 2 drb sisciai és 
egy aquileai veret AQP verde jeggyel. 3 drb kis bronz.

376—378. Av. ugyanaz, csak a császárfej balra van és paludamentumban. 
Rv. ugyanaz a körirat. A kép: a császár balra forduló alakja jobb
jában vexilum, előtte két fogoly. Verde jegy ESIS sisciai veret. 
2 drb olvashatatlan. 3 drb kis bronz.

379—380. Av. ugyanaz.
Rv. A körirat ugyanaz, egyébként kopott. Victoria balra halad, 
baljában pálmát, jobbjában koszorút tart. Előtte a mezőben 
Krisztus monogramm. Verde jegy BSISC sziszeki veret és SMTSA 
thessaloniai veret. 2 drb kis bronz.

381—385. Ugyanaz, de erősen kopott, a körirat olvashatatlan. 5 drb 
kis bronz.

386. Av. FL CONSTANTIS BEA C. — A császár diadémás mellképe 
jobbra mellvértben.

387. Rv. GLORIA EXERCITVS. — Két szemben álló sisakos katona, 
mindegyik dárdát és leeresztett pajzsot tart, közöttük két hadi
jelvény. Verde jegye I- SIS sisciai veret. 1 drb és SHTS T jegyű 
heracleai veretű közép bronz.

Constantius II.
335-361.

388. Av. DN. CONSTANTIVS P F A VG. — A császár diadémás mell
képe jobbra fordulva paludamentumban. A fej mögött A.
Rv, HOC SIGNO VICTOR ERIS. — A katonaruhás sisakos császár 
páncélingben balra fordulva áll. Jobbjában labarum, Krisztus 
monogrammos zászló, bal kezében sceptrum, jogar van. Mellette 
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Victoria, ki koszorút tesz a császár fejére. Igen szép példány.
Sisciai veret H—A SIS * verde jeggyel. 1 drb közép bronz. 
7. számú kép.

7. kép. IT. Constantin római császár közép bronza. (L. 388. sorszám.)

389—390. Av. ugyanaz.
Rv. FEL TEMP REPARATIO. — A császár balra fordulva hajó 
orrán áll, jobb kezében phönix madarat, baljában Krisztus monog
rammos zászlót tart Mögötte a hajó farában Victoria ül kormány
lapáttal. Aquileai veret, verde jegye AQP közép bronz és sisciai 
veret SISC verde jeggyel kis bronz.

391—393 Av. ugyanaz.
Rv. ugyanaz, csak a császár jobbjában Victoriát tart. Verde jegye 
III—ASIS sisciai veret. 3 drb kis bronz.

394—407. Av. ugyanaz.
Rv. Körirat mint előbb. Római katona balra fordulva roham 
lépésben egy összeroskadó lovon ülő ellenség felé szúr. Verde 
jegyek III—T SIS, II —HSIS. ASISP, T SIS A, ASIS sisciai veretek, 
CONSZ constantinopolisi veret a fej mögött A. H, —TSA thessa- 
loniai, és végül 2 drb olvashatatlan. 14 drb kis bronz.

408—410. Av. ugyanaz, csak a lebukó lovas könyörögve terjeszti kezét 
a katona felé.
Rv. ugyanaz. Verde jegye ASIRM sirmiumi veret. Kettő kopott. 
3 drb kis bronz.

411. Ugyanaz, de a hátlapján madár a máglyán. Verde jegy ASIS 
sisciai veret. 1 drb kis bronz.

412—414. Av. ugyanaz.
Rv. GLORIA ROMANORVM. — Katona császár fogolyt cipel magá
val, baljában labarum. A 412 szánni töredezett szélű sisciai veret 
0 —M—. SIS. jeggyel, a 413-iknak széle erősen lekopott, úgy, hogy 
a körirat több helyen letörött, narbonai veret SMNA verde jeggyel, 
a 414-ik jó állapotú sisciai veret F—M—A—BSISC verde jeggyel. 
3 drb kis bronz.

415 —410. Av. FL IVL C0NSTAT1VS NOB. — A császár babérkoszorús 
mellképe jobbra paludamentumban.
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Rv. GLORIA EXERC1TVS. — Két sisakos katona szemben állva 
egymás felé tekint, dárdát tart, másik kezét pajzsán nyugtatja. 
Közöttük hadi jelvények. Sisciai veretek A SIS verde jeggyel.

417—418. Av. ugyanaz.
Rv. PROVIDENTIAE CAESS. — Várkapu két emberi alakkal 
Sisciai veretek ASIS verde jeggyel. 2 drb kis bronz.

Constantius Gallus.
351-354.

419. Av. D N FL CL CONST ANTI VS NOB CAES A császár födetlen 
mellképe jobbra fordulva paludamentumban.
Rv FEL TEMP REPARATIO. — Sisakos római katona támadó 
állásban dárdájával egy ellenség felé szúr, aki összeroskadó lová
nak a sörényébe bapaszkodik. Verde jegye olvashatatlan. 1 drb 
kis bronz.

Julianus Apostata.
361-363.

420-423. Av. D N FL CL 1VLIANVS P F AVG. — A császár diadémás 
mellképe jobbra, paludamentumban és mellvértben. Az arc szakálas. 
Rv. SECVRITAS RE1PVB. - Apis bika jobbra fordulva áll, fölötte 
két csillag, az egyik épen a szarvai közt. Apis a memfiszi Ptah 
isten bikája, élő jelképe Ozirisznek, mint holdistennek a földön 
Verde jegyek * * ASISC sisciai veret, —NIKA kyzikosi, TESB tlies- 
saloniai és SIRM sirmiumi veret. 4 drb nagy bronz.

424—429. Av. ugyanaz a császár sisakkal balra.
Rv. Babérkoszorúban VÖT X MVLT XX. — Verde jegy CONS PE 
conslantinopolisi, ASIRM, IISIRM sirmiumi veretek. 5 drb kis bronz.

Jovianus.
363-364.

430—433. Av. D N IOVIANVS P F AVG. - A császár diadémás mell
képe paludamentumban jobbra.
Rv. Babér koszorúban VÖT V MVLT X. Verde jegyek ASIRM 
sirmiumi veret, BSISC, SISC, ASISC sisciai veretek. 4 drb kis bronz. 

434—435. Ugyanaz, a hátlapon a koszorúban VÖT V. Verde jegye 
IIS1SC sisciai veret. 2 drb kis bronz.

Valentinianus.
363-375.

436-457. Av. IMP VALENTINIANVS P F AVG. — A császár babér
koszorús feje jobbra mellvértben.
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Rv. SECVRITAS REI PVBLICAE. - Victoria balra halad, jobb
jában koszorút, baljában ágat tart. Verde jegye: A—A SIS, ASIS, 
*-i"A-rsisc, * p-M-rsisc, a sis, p—m—asisc, rsis 
sisciai veretek, V—A—TES thessalonicai veret, SMAQ aquileai 
veretek. 22 drb kis bronz.

458—476. Av. ugyanaz.
Rv. GLORIA ROMANORVM. — A császár jobbra fordulva áll, 
de vissza tekint, bal kezében Krisztus monogrammos zászló, jobb
ját pedig egy térdelő fogoly fejére teszi. Verde jegyek: R—RSISC, 
S-DSISC, M—F—BSISC, * —SIS, .SIS, F—A—R—* SISC, H-AT 
SISG, A—BSIS, * -R—BSISC, BSISC, D-BSISC, sisciai veretek, 
— D—TES thessaloniai, CONSPA constantinopolisi, M—SMAS sir- 
miumi, egy drb jegye B— kopott rész, kettő olvashatatlan, 19 drb 
kis bronz.

477—479. Av. ugyanaz.
Rv. FEL TEMP REPARATIO. - Elbukott lovas után szúró alak. 
Verde olvashatatlan. 3 drb kis bronz.

480--483. Av. ugyanaz.
Rv. REST1TVT0R REI PVBLICAE. - Jobbra fordult Secvritas, 
jobbjában hadi jelvényt tart, másik oldala kopott. Verde jegyek 
BSIS sisciai és TESB thessaloniai veret. 4 drb kis bronz.

Valens.
361-373.

484. Av. D N VALENS PF AVG. — A császár babérkoszorús mellképe 
mellvértben jobbra.
Rv. SECVRITAS REI PVBLICAE. — Securitas a biztonság és az 
állam védő istennője balra fordulva lép. Római veret SECVNDA 
verde jeggyel. 1 drb kis bronz.

485 — 487. Av. ugyanaz.
Rv. Ugyanaz a körirat. Victoria balra halad, jobbjában koszorút, 
baljában pálma ágat tart. Verde jegyek * —A—DASISC, DASISC, 
sisciai veretek. 3 drb kis bronz.

488—498. Av. ugyanaz.
Rv. GLORIA ROMANORVM. — A császár katona ruhában jobbra 
fordulva áll. Visszatekint, s jobb kezét egy térdeplő hadifogoly 
fejére teszi, bal kezében labarum, Krisztus monogrammos hadi
zászló. Verde jegyek 5 drb A—BSISC, egyAD -ASISC sisciai vere
tek, SMAQP—FI (Sacra Moneta Aquileiae officina prima) aquileai, 
I- TES thessaloniai veret és 3 drb kopott, olvashatatlan. 12 drb 
kis bronz.

4
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Gratianus.
375—383.

499—509. Av. D N GRATIANVS P F AVG. — A császár diadémás 
mellképe jobbra fordulva paludamentumban.
Rv. GLORIA ROMANORVM. — A császár katona ruhában jobbra 
fordulva áll, s visszatekint. Jobb kezét egy térdelő fogoly fejére 
teszi, bal kezében labarumot tart. Verde jegy H— * —F T SISC, 
Q * M-ASISC, H— * C-SISC, S-D- TSISC, H-F * — • SIS, 
H * — r P ASISC, S—A * — rSIS sisciai veretek. 11 drb kis bronz. 

510—515. Av. ugyanaz.
Rv. SECRITAS REI PVBLICAE. — Victoria balra halad, baljában 
koszorút és jobbjában pálma ágat tart. Verde jegy »SIS, TSIS 
sisciai veretek és 4 drb olvashatatlan, kopott. 6 drb kis bronz.

516—518. Av. ugyanaz.
Rv. GLORIA EXERCITVS. — Két szemben álló katona között 
hadi jelvények. Verde jegye SIS sisciai veret és 2 drbnál olvasha
tatlan. 3 drb kis bronz.

519—521. Av. ugyanaz.
Rv. GLORIA NOVI SAECVLI. — A császár álló alakja balra for
dulva, jobbjában labarum, Krisztus monogrammos hadi zászló. 
Verde jegy GON és TOON constantonopolisi veret. 3 drb kis bronz.

Délgallia kolónia.
522. Av. IMP DIVI F. — Octavianus Augustus babérkoszorus mellképe 

balra, háttal vele Marcus Antonius babérkoszorus mellképe jobbra 
fordulva.
Rv. COL NEM = Nemasus colonia (Délgallia). — Alatta jobbra 
fordult krokodil mellette egy fa. Igen szép patinás, jó tartású közép 
bronz.

Görög kolónia.
523. Görög koloniális sárgaréz pénz, valamelyik római császár impériuma 

alatt. III. század. Előlapján a császár elmosódott alakja, hátlapja 
két alakot mutat. Erősen kopott.

II. Bizánciak.
Arcadius.

394-408.

524. Av. D N ARCADIVS P F AVG. — Arcadius császár mellképe jobbra 
fordulva paludamentumban és mellvértben. Feje fölött egy kéz 
gyöngyökből összerakott diadémot tart.
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Rv. GLORIA ROMANORVM. Álló és jobbra fordult férfi alak, jobb
jában vexilumot, baljában leeresztett pajzsot tart. Jobbra tőle egy 
kereszt és lábainál egy ülő emberi alak. Verde jegy ANTS anli- 
ochiai veret. Igen szép tarlású kis bronz. 8. sz kép.

8. kép. Arcadius bizánci császár bronz pénze.

1. Justinianus.
527-5G6.

525. Av. Justinianus császár és felesége szemközt álló alakja. Körirat 
olvashatatlan.

Nicodémiai veret. A hátlap szép. A görög kappa érték
jelzés. A bizánciak vegyesen használták az évszám 
jelölésére a görög és római számjegyeket. Közép 
bronz. A kerekség lekopott és ma négyszögletes alakú.

VI. Leo pápa.
886-912.

52G. Av. <+■ LEO BASILEVS ROM. — Leo, mint bizánci császár mell
képe szemben
Rv. LEOH EH THEO RASILEVS ROMEOH felirat négy sorban el
helyezve. Közép bronz jó tartású.

I. János Zimisces
969-975.

527. Joan Zimisces bizánci császár bronz pénze. Pécsre a honfoglalás 
idején a magyarok hozhatták magukkal. Az előlapon Krisztus mell
képe homorú kidolgozásban gloriolával
Rv. 1ESVS XR1STVS RASILE V - BASILE—N. A pénz nyolcszögletű, 
s vastagabb, mint a római pénzek. 1 drb nagy bronz.

Kelta.
528—530. Kelta réz tetra drachma 3 drb.

Av. Kivehetellen tömb.
Rv. Balfelé haladó lovag A ló fejének és farának mintázása nagyon

4*  
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dekadens. Az egész ábrázolás nagyon önkényes. A ló alatt a phi- 
lippeusok villámot ábrázoló mellékjegyéből átalakult fekvő nyolcas
hoz hasonló jegy van. A lovasnak az ábrázolása egyszerű vona
lakkal történt.

A pécsi pénzlelet legértékesebb darabja a 324 sorszámú Licinius 
Filius (317—323) római császárnak Róma város pénzverdéjéből kikerült 
kis bronz pénze. Igen ritka darab, nem csak Pécsett, hanem országos 
vonatkozásban is. A budapesti Nemzeti Muzeum sok ezer darabot 
számláló éremtárának gyűjteményében nincs meg. Az Apáca utcában 
a Notre Dame apácák zárdájának keleti falánál találtuk egy feldúlt 
római sírban, melynek egy törött fibulán és néhány üvegdarabon kívül 
csak ez a ritka pénz volt a melléklete. 6. kép.

A római pénzek egyik igen szép példánya a 7 számú képünkön 
közölt közép broz II. Constantius (335—361) római császár pénzeiből. 
(388. sorszám). Amikor a pénzeken megjelenik már a labarum, a Krisztus 
monogrammos hadizászló, — római császárok már nem igazi rómaiak, 
de még nem is keresztények, A labarum után hamarosan megjelenik 
aztán a HOC SIGNO VICTOR ERIS körirat a pénzek hátlapján. Nem 
oly elterjedt, mint a labarum, de néni tartozik még sem a ritka dara
bok közé. E szép keresztény felirat lehet, hogy varázsige, vagy félelem 
volt, mely szerint az idegen isten hathatós segítségét kéri az illető római 
császár, de — mindenesetre a megváltozott idők jelének tekinthetjük. 
Hihetjük, hogy ez a körirat és labarum nem a keresztény ájtatós fo
hászkodást jelentette, — mégis volt több római császár, — ki üldözte 
a pogányságot s ebben nem ismert tolerantiát, — ki bizonyára a ke
resztények iránti rokonszenvből alkalmazta a labarumot, s néha a fennti 
szép köriratot. A pécsi muzeum római pénzei közt ez a példány az első.

Az 5. számú kép Vespsianus (69—79.) római császár ezüst pénze. 
Teljes néven Titus Flavius Vespasianus, apja parancsnoksága alatt 
hosszabb időt töltött Júdeábán, ahol dicsőséget szerzett magának. Apja 
trónra lépése után a háborút Jeruzsálem elfoglalása után a 70-ik év 
szeptemberében befejezte.

Felhasznált segédvönyvek: Numizmatikai közlönyből Alföldi András dr. és 
Szentgáli Károly cikke. Gnecchi F: Moneta Romane c. munkája, valamint az Az Erem 
1.—VI. évfolyama. Néhány verdehely megállapításban Jónás Elemér dr. volt segítsé
gemre. Hálás köszönet érte.
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A múzeum numizmatikai kézikönyvtára.

1. Boross István : Magyar, görög, római és barbár érmek. A pápai ref. 
főiskola éremgyiijteményének leírása. I—II. kötet.

2. Csányi Károly : Budapesti gyűjtők és művészek érem és plakett ki
állítása. Budapest 1924.

3. A debreceni régi pénz kiállítás katalógusa. 1928.
4. Gróf DessewíTy Miklós barbár pénzei. I—IV.kötet. Budapest 1910—1911.
5. Dr. Faludy Géza : A járványos betegségek numizmatikai emlék 

érmei. 1925. Bp.
6. Fröhlich Erasmus: Notitia elementáris Numismatum Antiquorum 

Illorum. Vindobonae. 1758.
7. I)r. Julius Friedlaender: Das königliche Münzkabinet Berlin 1873.
8. Gnecchi F.: Monete Romane. Milano 1907.
9. Gnecchi F.: Rivista italiana di Numismatica e science olfini. 

Milano 1908,
10. Dr. Gobi Ödön: Magyar orvosok emlék érmei. Budapest 1911.
11. Dr. Gohl Ödön : Budapest újabb emlék érmei. Budapest 1905.
12. Dr. Gohl Ödön: Barbár arany pénzeink. Budapest 1911.
13. Gohl Edmund : Note sur les Monnaies barbares de la Hongrie. 

Bruxelles 1911.
14. Dr. J. G. Th. Grüsse: Handbuch der Alten Numismatik. I—II. 

Leipzig 1860.
15. Horváth Anton : Unedirte Münzen des Kaisers Aurelianus. Bp. 1878.
16. Insprugger Sebast: Nummi Augg. Caroli VI. et Elisahethae Chris- 

tinae. Wienae 1728.
17. Dr. Keller Arnold: Das deutsche Notgeld. 1915 — 1921. Frankfurt a 

Main. I—II. 1921.
18. Mekerchi Adolph : Sylloge scriptorum qui de lingvae graecae . . . 

Lugduni Batavorum. 1736.
19. Mária Terézia rendelete a porosz háborúra felvett 12 milliós köl

csönre 1762-ből az 5, 10, 25, 50, 100 forintos bécsi bankók próba 
nyomataival.

20. Münz Journal als Stammbuch der Geschichte und Denkmahl des 
Neunzehnten Jahrhunderts. Pesth 1832.

21. Numizmatikai Közlöny I —XXVI. évfolyam.
22. Réthy László : Corpus Nummorum Hungáriáé. I—II. Kötet. 1899. 1907.
23. Rupp Jakab : Magyarország ekkorig ismeretes pénzei Budán 1846.
24. Jakobs Rupp: Numi Hungáriáé. Budae 1841.
25. Die Sammlung. Illustrált szükség pénz folyóirat. 1927.
26. Sammlung rarer und merkwürdiger Gold und Silbermünzen, histo

risch und kritisch beschreiben. Leipzig 1752.
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27. Scala über den Cours der Bankozettel.... Oien 1812.
28. Szentgáli Károly: A régi pénz gyűjtése. Budapest.
29. Szentgáli Károly : A sziglák megfejtése felé. Budapest 1916.
30. Tabelle enthaltend den Cours der Einlösungs und Anticipations- 

Scheine gegen Conventions Münze vom 11. März 1811-bis Ende 
Oktober 1818.

31. The coin chart manual... of the Bank note and commercial re
porter. 1842.

32. Vaillant János: Numismata imperatorum romanorum. I —III. 
Róma 1743.

33. Weszerle József: Hátrahagyott érmészeti táblái. I. kötet.Budapest 1911.
34. Wachteri Georg: Archeológia Nummaria... Lipsiae. 1710.
35. Rengeteg régipénz katalógus.

19. kép. Pécsi£lovassági zászló 1746-ból. 
A pécsi városi múzeum hadtörténelmi gyűjteményéből.



BUZÁSSY ÁBEL EMLÉKEZETE.
A Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület 1930. május 4-én tartott közgyűlésén 

mondta el Dr. Révész Amadé.

Amikor a Múzeum Egyesület választmánya azt a megtisz
telő, de egyben nehéz feladatot rótta rám, hogy Buzássy Ábel
nek, a Múzeum Egyesület volt választmányi tagjának, emlékét

1864. január 29—1929. augusztus 13.

pár szóval felidézzem, megvallom, megijedtem egy kissé e nehéz 
feladattól. Mert nem könnyű dolog, tek. Közgyűlés, immár be
hegedt sebeket megbolygatni s én mégis megpróbálom lelki 
szemeink elé állítani egy érdemekben dús férfiú nemes alakját, 
a ciszterci rend volt oszlopos tagját, aki több mint negyven évi
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pécsi szereplésével Pécs városa úgyszólván minden számottevő 
intézményét, így a Múzeum Egyesületet is széles tudásával, 
fáradhatatlan munkájával támogatta, hisz tagja volt a város 
képviselőtestületének, s az ebből alakított múzeumi bizottságnak 
is. Nehéz volna magasan ívelő pályájának minden egyes mozza
natát felidézni, nem is szándékozom, hisz még fülünkbe csenge
nek a sírjánál elmondott halotti beszéd remekbe öntött szavai, 
melyek sokkal hivatottabb ajakról hangzottak el, oly ajakról, 
amely az isteni Gondviselés kifürkészhetetlen akaratából szintén 
elnémúlt örökre, az őt méltató szónok is elment utána oda, 
ahonnan nincsen többé visszatérés. Most már együtt álmodnak 
szeretett Pécs városukról ott kint a temetőben a békét s nyugal
mat adó csendes sírjuk mélyén . . .

Óh azok a csendes temetői sírok sok mindent elfednek, de 
egyet nem, a benne pihenők emlékét, mert a csodálatos emberi 
szív és lélek a megholtat, az elköltözöttet újra ide állítja közénk, 
beigazolva Maeterlink csoda szép mondását, hogy a megholtak 
életre támadnak, ha megemlékezünk róluk, az emlékezet szárnyán 
ide hozza közénk azt a nagy férfiút, aki a fehérmegyei Nagy láng 
községben lévő szülői házból kiszakadva, kalocsai, majd buda
pesti tanulmányai után, több mint negyven évvel ezelőtt átlépte 
Pécs városa határát azzal a küldetéssel, hogy itt dolgozzék 
mindhalálig, mint ciszterci tanár nevelje az ifjúságot, mint 
gimnáziumi igazgató az ifjúság atyja legyen, s mint városatya, 
a város számtalan intézményének rendes, avagy választmányi 
tagja munkálkodjék a közügyek terén. És Buzássy Ábel e nemes 
küldetésnek derekasan megfelelt. Az önzetlen munka embere 
volt mindig, sohasem dolgozott önérdekből, a köz és mások 
ügyét a magáénál elöbbvalónak tekintette, nem kereste a kitün
tetéseket, de azok reátaláltak, hisz a címzetes főigazgatói cím, 
Pécs város felsőházi póttagjává való választása önzetlen mun
kásságának természetes következménye volt csupán . . . S mily 
nehéz elhinnünk, hogy ennyi önzetlen munka embere nincs többé, 
mert mint az erős tölgyet a hirtelen vihar, úgy törte le az élet
erőtől dúzzadó hatalmas fizikumú férfiút a váratlan halál. Pedig 
még élni, munkálkodni szeretett volna, halált hozó betegágyán 
is mellette voltak kedvenc klasszikus olvasmányai s készülgetett 
egyetemi előadásaira és szövögette a jövő iskolaév terveit, 
melyek valóra váltása nem adatott meg neki. Elment, mert el
végeztetett, hogy boldogabb honban élje tovább életét . . . Mily 
nehéz volna nekünk e veszteségbe belenyugodnunk, ha nem 
volna hitünk az isteni Gondviselésben, amely máskép rendel
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kezett. Hisszük és reméljük, hogy a jóságos Isten, aki Pécs 
városában az áldásos munkájú embert több mint négy évtizeden 
át működni engedé, aki tanúja volt az ő becsületes munkájának, 
megáldja az útat, amelyen járt, jónak találja a harcot, melyet 
földi éleiében harcolt s félreteszi számára mindezekért az örök 
élet koronáját. E reményben és tudatban Buzássy Ábelről való 
megemlékezésünk nem fájdalmas könnyfakadás, hanem nemes 
példáján erőrekapó felbuzdulás arra az önzetlen munkára, amely
nek mindhalálig példátadó harcosa volt. Úgy legyen!

CSERKUTI ADOLF.
Emlékbeszéd, elmondta Péter József a Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület 

1930 május 4-én tartott rendes közgyűlésén.

A történelem, mint az orvosság, benne él fűben, fában. Még 
a kövekben is. Átmentik századokról századokra, akik megértik 
a fű, a fa és a kövek legendáit.

Ennek a földdarabnak, amelyen mi élünk, a történelem előtt 
kezdődik a története. Megszületett a hegyen és lassan merész
kedett a kultúra lábán a völgybe. A völgy táplálta, a hegy védte 
ennek az ősi rögnek a történetét, amelynek a csokorba kötésére 
a Pécs-Baranyai Múzeum Egyesület vállalkozott.

Ennek az illusztris társaságnak volt nagyértékű munkása 
néhai való Cserkuti Adolf, akinek megüresedett tagsági helyével 
a társaság engem tüntetett ki.

Nekem jutott az a fájó szerencse, hogy elődömről, életéről 
és munkásságáról képet adjak. Ezt a képet nem festettem, csak 
fotografáltam. Ezért halványabb az eredetinél.

Annál az eredetinél, amelynek az élete során egy elhallgatott, 
elaltatott keserűség vonul végig. Papnak indul, meg kell válni 
szíve első lángolásától. Utána elindul a maga keresésére. Párat
lanul hal meg, nem találta meg önmagát. Ennek a sorstalan ne
héz sorsú életnek néhány fontosabb állomását említem meg.

Cserkuti Adolf 1859. aug. 12-én született Baranyában, Mária- 
kéménden. Atyja Linzab Adalbert szabómester, anyja Faust Mag
dolna.

1872—77 között a székesegyházi árvaház növendéke és a pécsi 
cisztercita főgimnáziámba jár. Innen Kalocsára megy. 1879 jun. 
10-én leteszi az érettségit. Érettségi után kispap. A szíve hamar 
pontot tesz papi pályájára. Betegen kerül szülőfalujába, leveti a 
reverendát, két évig tart, amíg egészsége helyreáll.
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1879—81 között a pécsi joglyceumban négy félévet hallgat. 
Ekkor Budapestre megy, ahol 1884-ben hallgatja a jogikaron a 
nyolcadik félévet.

1892-ben a pécsegyházmegyei papság feltámasztja az 1870-ben 
megszűnt Pécsi Közlönyt. Kiadója, a székesegyházi árvaház igaz
gatója, Rézbányay János, meghívja felelős szerkesztőnek.

A laptól 1899-ben válik ki Rézbányay Jánossal egyidőben.
1899 októberétől 1900 októberéig a pécsi püspöki udvar udvar

mestere.
Ekkor Pécs város szolgálatába lép és az adóhivatal napi- 

dijasa lesz.
1906-ban nevét Cserkutira változtatja.
1912 júniusában megszerzi a levéltárosi oklevelet, augusztu

sában Visy László dr., Pécs akkori főispánja, kinevezi Pécs szab, 
kir. város levéltárosának.

A világháború alatt levéltári teendői mellett a város vezető
sége rábízza a hadiözvegyek ellátási dija ügyeinek a vezetését.

1925 novemberében súlyosan megbetegszik. Tüdőgyulladása 
van, eszméletlenül viszik a. belklinikára. Innen 1926 január vége 
felé kerül haza. Betegsége nagyon elgyötörte, hatheti szabadságra 
megy. A hat hét szabadság nem állítja helyre egészségét, a város 
tiszti főorvosának véleménye alapján újabb két hónapi szabad
ságot kap. Szabadságot kérő folyamodványában szívgyöngeség- 
ről, kimerültségről, ideglázról és álmatlanságról beszél.

1926 aug. 15-én Tolnai Vilmos nyug, városi kerületi orvos 
beszállíttatja az ideg-elme-klinikára. A város tanácsa erre két in
tézkedést ad ki: utasítja a tisztifőorvost Cserkuti megvizsgálására 
és a vizsgálat eredményének a jelentésére; utasítja a közgyámot 
és az irattárost, hogy lakásáról az ott található könyveket, jegy
zeteket, okmányokat hozzák a városházára megőrzés végett.

1926 szeptemberében a tisztifőorvos bejelenti vizsgálata ered
ményét: igen súlyos ideggyengeség, előreláthatólag kigyógyul, 
legalább újabb 3 hó szabadságra van szüksége. 1926 végéig sza
badságolják. Szabadsága leteltével újabb orvosi vizsgálat, amely
nek eredménye: súlyos, de gyógyítható hypohondriás neurasz
ténia és újabb 3 havi szabadság.

1927 márciusában újabb orvosi vizsgálat. Ez már tragikus. 
Néhány mondatát szószerint idézem : testileg gyógyuló félben van, 
ideggyengeségi elmezavara még mindig fentáll és gyógyíthatatlan 
— szolgálatra teljesen és véglegesen képtelen.

1927 május 31-én nyugdíjazzák.
És 1928 október 9-én délelőtt 10 órakor vége a tragédiának.
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Amit elmondtam néhány adattal, az az élet volt, amelyet 
kívül élt. De volt, mint mindenkinek — egy belső élete is. A szebb, 
az igazibb, az értékesebb: az a munkásság, amelyet kifejtett e vá
ros története felkutatásának és ezzel a Pécs-Baranyai Múzeum 
Egyesület működésének érdekében.

Előtte hunyorog 1704-től e város élete. Ahány papírdarab, 
annyi sors. Ahány sors, annyi ember. A sorsok közül a házak 
sorsa érdekli legjobban. Maga megmondja miért: a házakhoz fűződő 
emlékek érdekelnek, mert a legfontosabb mégis csak maga az 
ember. Ezért érdekel az, kik voltak a tulajdonosai. A házi gaz
dáknak még a neve is letűnik a feledés éjszakájába, ahonnan 
kutató lámpával kell előkeresni, ha tudni akarjuk, hogy a város 
kiépítésében és fejlesztésében kik jártak előttünk s kiknek a mun
káját kell folytatnunk.

Mindig a város és annak a fejlődése lebeg előtte. Ezt igazol
ják azok a dolgozatok, amelyek jelentősebbjeit, csak megemlítem:

A máriakéméndi templom története, Pécs régi házszámai, 
Kerületi főparancsnokság Pécsett, A város nagy közfalának sorsa, 
A Pécsett elhalt francia katonák, A deákszállás rendszabása, 
A pécsi szénbánya kezdete. A Hamerli-ház, Vallomások a pécsi 
nagy tűzvészkor, A pécsi plébániák, A vármegye piaci telke, 
Városi restauráció 1711-ben, Pécs 1814-ben, Pécs legelső vasúti 
terve, Pécsi kereskedők 1841/42-ben, Az első pécsi zsidók (külön 
lenyomatban is megjelent), A Piacsek-ház, Pécs az 1835. évi 
koronázáson. A Széchenyi-tér régi képe. Régi pécsi orvosok, 
Pécs 1849 —64 között, Adatok az osztrák abszolutizmus idejéből 
(év nélkül), A régi jezsuita kollégium telke.

Amit elmondtam, egy csendes, munkás, társtalan élet foto
gráfiája.

Egy kicsi, hegyek hátához simuló faluból elindul egy ember. 
Felemeli, leteszi az élet. Megáldja, megveri a sors.

A maga jelenének örömtelensége egy lángot vétet a kezébe. 
Elmegy ezzel a lánggal a múltba, hogy átmentse a jövőbe. Abba 
a jövőbe, amelyről nincs egy leírt álma.

A sírja itt vénül a pécsi temetőben. Abban a földben, amely
nek a hantjából égetett téglák lopakodtak legközelebb a szivéhez. 
Ahhoz a szívhez, amelyben ha volt is fészek, a lakójáról nem 
maradt egy betűnyi emlék.

Cserkuti Adolf fejfája is elporlad a temetőben. A tolla meg
őrzi emlékét, amely előtt szeretettel, nagyrabecsüléssel álltam 
meg és állítottam meg Önöket is.

Ez a története egy emberéletnek, amely kívül csupa nega- 
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tivum, belül csupa pozitívum. Amelynek legértékesebbje: szíve 
szerint maga is egy jelentős téglája lett annak a háznak, amelyet 
Pécs történetének hívnak.

PELLÉRD FÖLDESURAI.
Irta : dr. Visy László.

Baranyavármegye Mátyás király korában népesebb volt, mint ma. 
Igaz ugyan, hogy akkor a mai Verőce vármegyének jórésze idetartozott 
— lám a pécsi püspökség joghatósága a legutóbbi időkig, igen sok 
Dráván túli községre kiterjedt, — de viszont a vármegye északi része, 
jelesen a hegyháti járás, majd egészben, Tolna vármegye kiegészítő 
részét képezte. Azon időben a birtok eloszlás sokkal szerencsésebb 
volt mint ma. Alig volt falu, amelynek határában középbirtokos ne 
gazdálkodott volna. Tele volt a vármegye birtokos nemesekkel, akiknek 
élénk, mozgalmas társadalmi élete, kedvező befolyást gyakorolt Pécs 
város fejlődésére is. Mindennek véget vetett a mohácsi vész, s az utána 
következő török hódoltság. Történelmi tény, hogy a hódoltság, a mo
hácsi ütközet után, nem nyomban következett be. Pécs 1543 július hó 
20-án kerüli végleg török uralom alá, mig Szigetvár csak 1566 szep
tember hó 6-án esett el s igy a magyar uralomnak ezen vidéken való 
teljes megszűnte ezen időtől számítható.

A pellérdi uradalmat a török hódoltság előtt, az IstvánfTy-család 
bírta. Kisasszonyfán lakott Istvánffy Pál, Baranya vármegye alispánja, 
majd királyi tanácsos (f 1553) kinek nejétől, (lyulay Hedvigtől ugyanott 
szüléiéit 1538-ban fia, Miklós, a későbbi nádori helytartó és a hires 
történet író, aki a feljegyzések szerint Pécseit tanult, később a páduai, 
bolognai s gráci egyetemeket látogatta, majd hazajőve a hadi pályára 
lépett és Zrínyi Miklós a szigetvári hős, volt tanítója és mestere, ügy
látszik azonban, hogy a tudományok inkább vonzották mint a török 
elleni harcok, mert előbb Oláh Miklós esztergomi érseknek lett titkára, 
majd pedig Miksa király által az udvari kancelláriához neveztetett ki, 
mely minőségben több kényes diplomáciai feladat megoldására nyert 
kiküldetést. II. Rudolf alatt kir. tanácsos és alnádor lett. Az 1608-iki 
nádor választó gyűlésen nagy ellenfelével, a protestáns Illésházy Ist
vánnal szemben, kisebbségben maradt, ami annyira elkeserítette, hogy 
a közélettől visszavonult s 34 kötetben megírta Magyarország történetét, 
s ezzel nevét halhatatlanná lelte. Mindezt azért mondtuk el. hogy ért
hetővé tegyük, miért állított ki Istváníly Miklós részére II. Rudolf 1599 



61

március hó 3-án Prágában uj adománylevelet, amelyben a többek közt 
őt a pellérdi uradalom birtokában is megerősíti.

Amint tudjuk, az lG8G-iki év hozta meg a felszabadulást. Buda
várát az egyesült hadak azon év szeptember 2-án bevették s Áddur- 
ráman khán, az utolsó budai basa, az ostrom alkalmával lelte halálát. 
Még ugyanazon év október havának 14-én Pécset is visszavették a 
mieink, mivel azonban Szigetvár, Kaposvár, Fehérvár még török kézen 
volt, Baranyát csakis az 1687 augusztus hó 12-iki győzelmes harsányi 
(második mohácsi) ütközet után tekinthetjük a töröktől teljesen meg- 
tisztilotlnak. A város és vármegye siralmas állapotban voltak. Feljegy
zésre méltó, hogy akkor amikor Pécsett csak 180, Siklóson 115, Dárdán 
75, Pécsváradon 19, Nádasdon 23, Vörösmarton 20 családot talált az 
összeírás, Pcllérden 44-et számoltak össze, s igy Pellérd a vármegye 
legnépesebb községei közé volt sorozható. Nyilván ezen körülménynek 
köszönhető, hogy azonnal a felszabadulás után, már 1690-ben a tori- 
cellai születésű Passárdi János Péter Pellérden és Arányoson megho
nosította a selyemtenyésztést, s Pellérden selyemfonódát is létesített. 
Neje után Pellérden és Arányoson birtokot örökölt, s hogy működését 
nemzetgazdasági szempontból mennyire értékelték, kitűnik abból, hogy 
a selyemtenyésztés meghonosítása és terjesztése körüli érdemeiért 1708-ban 
I. József királytól magyar nemességet kapott, s fiát Passárdi János Pált, 
1718 május 18-án Baranyavármegye alispánná választotta. Halála után 
azonban a selyemtenyésztés itt megszűnt, s mint uj termelési ág, a 
passárovitzi béke után, a Bánátban újra életre kelt.

A pellérdi uradalmat illetőleg a vármegyei levéltárban lévő ok
mányok arról adnak felvilágosítást, hogy a Bákoczi mozgalmak ide
jében (1703—1711) élt Czindery Györgynek és nejének szül, báró Ma- 
lakoczy Évának fia, Czindery Ignác Ferenc 1730-ban ura volt a Bara- 
nyavármegyében fekvő Bogádnak, melyei aztán róla : „Czindery Bo
gádnak“ neveztek és neveznek ma is, mig ugyan ő Pellérdel és Arányost 
zálogban bírta.

A török hódoltság megszűnte után, megindult a törtetés a sza
baddá lett birtokok elnyerése iránt. Boldog, boldogtalan királyi ado
mányért csengett, de megmozdultak azok is, akik mint az eredeti bir
tokosok leszármazol igyekeztek a 150 év előtt elvesztett birtokokat 
visszaszerezni. Nehéz dolog volt ez. A török elpusztított mindent, sok 
esetben lehetetlen volt a „Neoaquistica comissio“ előtt a jogosultságot 
kimutatni, de nagy befolyás, az udvar körüli kiváló érdemek, lehetővé 
tették egyesek igyekezetét.

Szomszédvári Malakóczy Teréz bárónő, akkor özvegy Fábry Mi
hály Ferencné. azon kevesek közé tartozott, kinek Istvánffy Miklóstól, 
alnádortól való egyenes leszármazását s a pellérdi uradalomhoz való 
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törvényes igényét Mária Terézia királynő, II. Rudolf fenlemlített uj 
adomány levelére való kívatkozással, elismerte.

Ezen okmány Pécsett Baranyavármegye 1751. október hó 8-án 
tartott közgyűlésen kihírdettetelt. De ne gondoljuk, hogy ezzel már az 
uj adományos birtokba is léphetett. Arányosban és Pellérdben Czindery 
Ferenc Rókus, a fentemlített Czindery György fia ült benn, s nem 
akarta átadni a birtokot. Perre került a dolog s a pernek ugylátszik 
egyesség lett a vége, mert Pellérdet és Arányost 1768 május hó 13-án 
özvegy Fábry Mihálynétól Czindery Rókus végleg átvette mint olyan, 
akinek öreganyja Szomszédvári Malakoczy Éva bárónő volt.

Ezzel a birtokbavétellel, a Pellérdre szebb napok köszöntöttek be. 
Czindey Rókus kir. tan. gazdag és hatalmas ember volt. Pécsett a fő
téren úri háza volt, amely azon helyen állt, ahol a pécsi Takarék
pénztár palotája épült, s amikor József császár még anyja, Mária Te
rézia király életében Pécsen átutazott, ezen házban szállt meg, s itt 
Ígérte meg Pécs város birájának és elöljáróinak, hogy anyjánál a sza
badalom-levél kiadását meg fogja sürgetni. Hogy Ígérete nem maradt 
üres szó, kitűnik abból, hogy röviddel a látogatás után 1780 január hó 
21-én kiadta a király a szabadalom levelet, s ebben az okiratban a 
vendéglátó gazda, Czindery Rókus pellérdi birtokos szerepel királyi 
kiküldöttként.

Czindery Rókus halála után, összes nagyterjedelnní ingatlanait, a 
pécsi házát, telkeit s így a pellérdi uradalmát is, amelyek Gyód, Re
génye, Czinderybogád, Kistelek, Magyarmecske, Gadány és Arányos, 
egyetlen fia, nagyatádi Czindery László örökölte.

Czindery László, aki 1792 julius hó 7-én Pécsett született s 1860 
január hó 26-án ugyanitt halt meg, kora legkiválóbb gazdáinak egyike 
volt Nagy terjedelmű birtokait — övé volt a pellérdi, a szigetvári, a 
szentmihályfai, a németladi és nagyatádi uradalom — nemcsak hogy 
mintaszerüleg kezelte, hanem a növényhonosítás, állat- és különösen a 
lótenyésztés terén kiváló és úttörő munkát végzett. Még manapság is, 
ha Somogybán egy szürkés lovat nagyon fel akarnak dicsérni, azt mondják 
hogy a Czindery-ménesből való. Pellérdet is rendbe hozta, s úgy ott, 
valamint Szigetváron és Ladon szép parkot létesített. Egyáltalán a 
fásításért sokat tett, a magas nyárfáknak (populus piramidalis) utak 
mellé való ültetését ő hozta be s ezzel különösen Somogyvármegyének 
parkszerű jelleget adott. A „Pécsi Takarékpénztár“ alapításában is részt 
vett. Czinderyt az udvar is elhalmozta kitüntetésekkel. Vasvármegye 
főispáni helyettese, majd 1846-ban Somogyvármegye főispánja és udvari 
tanácsos lett és elnyerte a jeles Lipótrend lovagkeresztjét.

Czindery Lászlóval a Czindery család férfi ágon kihalt. Amint 
már említettük 1860-ban halt meg. Két leánya maradt. Mindkettő Pécsett



63

született s Pellérden lépett házasságra mind a kettő. Az idősebbet. 
Juliannát gróf Festetich Rudolf, az ifjabbat, Mária Teklát, báró Wenck
heim Viktor vette nőül. Ezen utóbbi házasságból két gyermek szárma
zott : Béla és Leontina, akit gróf Andrássy Aladár, néhai gróf Andrássy 
Gyulának és Andrássy Manónak a fivére vette nőül.

Minthogy Festetichné előbb halt meg, mint atyja Czindery László, 
s minthogy Wenckheim Viklorné sem élte túl atyját, a Czindery féle 
nagy birtok a két unoka közt osztály alá került. Pellérdet és Magyar- 
és Németladot, továbbá Besenyőt Wenckheim Béla kapta, ki, hogy a 
Czindery család neve feledésbe ne menjen, 1860 julius hó 30-án kibo
csátott királyi engedély alapján felvette a Czindery-Wenckheim nevet. 
Fájdalom azonban, a névvel nem örökölte nagyatyja erényeit. Külföl
dön, leginkább Párisban élt, s a gyönyörű Czindery birtokok, a pécsi 
ingatlanok csakhamar gazdát cseréltek. Magyar- és Németladot gróf 
Hoyos Miksa, míg Pellérdet 1871 január hó 6-án a Tolnavármegyéből 
Becsbe szakadt Krebs Antal Ignác nagykereskedő vette meg 300.000 
o. é. forintért. Krebs Bécsben lakott, kereskedő volt, a gazdasággal 
nem törődött, de úgy látszott, hogy leányának, Jankának, férjhezmene- 
tele, a pellérdi birtokot illetőleg, a jövő kialakulását kedvező irányban 
fogja terelni A szép és gazdag bécsi lány ugyanis, egy tolnamegyei 
bálon megismerkedett Donászy Miklóssal, egy oltani uradalom daliás 
ispánjával. A leány olyan érdeklődést mutatott a less magyar ifjú iránt, 
hogy az megkérte a leány kezét. Az atya sem ellenezte leánya e lépé
sét és Donászy és neje, mint új földesurak bevonultak Pcllérdre s az 
ottani kastélyban vig magyaros élet kezdődött. Az idősebb pécsiek még 
emlékezni fognak, amint a 70-es évek elején és végén és a 80-as évek 
elején Donászyék elegáns fogatokon jártak be Pécsre s amint 1880-ban 
az őszi gyakorlatok alkalmával, Pécsre érkezett király ő Felsége előtt 
lovagló bandériumot, gyönyörű szürke arabs paripáján Donászy Miklós 
vezette, de a boldogság nem tartott soká, s a fiatal, egészségesnek látszó 
Donászy megbetegedett, meghalt, s a fiatal asszony özvegységre jutott.

Ezzel kezdődött a család tragédiája. A Krebs fiuk közül az idő
sebb, az Alajos tüdővészt kapott, s a leggondosabb ápolás dacára is meg
halt. A Keresztes puszta melletti fenyő erdőben lévő pavilont azért 
építették, hogy ott az ózondus levegőben töltse napjait és nyerje vissza 
egészségét. Minden igyekezet s áldozat sikertelen maradt s a fiatal ember 
a gyilkos kórnak áldozatul esett. A másik fiú, adósságot adósságra 
halmozott s megrendítette a család vagyoni helyzetét. De a kegyelem
döfést özvegy Donászyné második házassága adta meg Egy Novák 
Ottó nevű elegáns megjelenésű szélhámos, megismerkedett a bájos 
özveggyel s előkelő fellépésével a behízelgő modorával annyira meg
kedveltette magát, hogy hozzáment feleségül. Novák Ottó pellérdi 
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szereplése, tékozlása érlelte meg a családban azon gondolatot, hogy 
Pellérdet eladják, Vevő akadt is Brázay Kálmán budapesti nagykeres
kedő személyében, aki a birtokot 1887 február hó 7-én Bécsben kelt 
szerződéssel megvette.

Ezzel Pellérd életében új s az eddigieknél szebb korszak kezdő
dött. Az új tulajdonos a szó szoros értelmében a munka embere volt. 
Önerejéből törhetetlen szorgalmával, szép vagyont gyűjtött s mint aféle 
magyar emberből, kitört belőle is a föld szeretete s birtokot szerzett. 
S az elhanyagolt, mindenfelé a pusztulás képét mutató pellérdi birtok, 
pár év alatt mintagazdaság lett. S mikor mindent jól elvégzett, átadta a 
kezelést legidősebb fiának, a korán elhalt Brázay Kálmánnak. Most 
amikor a nagy alapító behunyta szemeit, s amikor a patronusi templom
ban lévő családi sírbolt fedele teteme fölött bezárult, mi akik tisztelői 
és barátai közé tartozunk, elérzékenyedve bár, de a jövőben bízva 
mondjuk: Ne csüggedjünk. Mig ilyen halotlai lesznek e nemzetnek, 
addig élni és virágozni fog.

PÉCS TALAJA ÉS KULTÚRÁJA.
Dr. Szabó Pál Zoltán.

A természet erőivel alkot az ember, ezen erők faja és ereje 
szerint változik az emberi kultúra szine és hatalma. A primitiv 
ember élete minden vonatkozásában közvetlenül a természethez 
kapcsolódott, míg a kultúrember már főként emberi alkotásokon 
át érintkezik a természettel. A négy óseZez/zből szívja szüntelen a 
változatos élet az erejét, a föld, víz, éghajlat és tűz nemcsak az 
egyéni, de a társadalmi alkotások, a városok és államok végső 
erőforrásai. Ezért kapcsolom össze a talajt a kultúrával, mert más 
talajon más kultúra serken.

Pécs ragyogó példája a helyi őselemekből felserkenő város
nak. Vegyük szemügyre először a talajt,*  aztán hasonlítsuk össze 
az átkultúrálás képével. A Misina—Tubes gerincét kagylósmészkő 
(az ábrán 1) alkotja; talajalkotó képessége csekély, mert nem 
porlik szét az időjárás hatása alatt, hanem az esővizek oldják. 
Az oldott anyagot nagyrészben a viz el is szállítja, csak a kőzet 
réseiben és a gyökerek védelme alatt marad kevés vörös anyag, 

* Az Ábrán a kőzetek térbeli elrendeződésében nagy vonásokkal Vadász 
Elemér felvételét követtem, de a tárgy szempontjából nem jelentős kőzetek beraj
zolását mellőztem.
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mely a korhadó szerves anyagoktól barnára festődik. A sovány 
talajtakaró alól a sziklák lépten-nyomon felütik fejüket. A növény 
és mészkőszikla ádáz ellenségként állanak egymáson, a humusz
réteg milliárd baktériuma és a gyökerek savat választanak ki, 
mely oldja a sziklát és táptalajt ad a sziklarésekbe furakodó 
gyökérnek. Viszont a növények ritkulása a sziklának kedvez, 
csökken a sav és az oldás, a csapadék pedig a gyökerek védelme 
hijján megbontja és elhordja a képződött humuszt. A Mecsek 
meredek déli oldalán a talaj és növényzet küzdelme szembetűnő, 
a gyorsan lerohanó esővizek sok termőtalajt rabolnak el, mit a 
vegetáció csak nagy nehezen tud pótolni. Nem is való művelésre 
a kagylósmészkő területe, csak erdő (A) tengődhet rajta. Az erdő 
fái is lassan növekednek, bütykösek és keményebbekké válnak 
a küzdelemben.

A második nagy területet a werfeni pala talaja borítja (2). A 
Jakabhegy keleti lábától észak felé Szentkútig, keletre a város zártan 
beépített területéig terjed ki. Színe vörös, szürke, sárga; szerke
zete lemezes, könnyen málik, lágy, jól művelhető. Ez a pala Pécs 
létében és jellegében sorsdöntő szereppel bir, mint azt az átkultú- 
rálás történeténél látni fogjuk. Míg a kagylósmészkő területén a 
Mecsek déli oldalán egyetlen forrás sem fakad, addig a werfeni 
palából a völgyekben lépten-nyomon források fakadnak. A leg
magasabban fekvő források is a kagylósmészkő és a pala érint
kezési vonalán lépnek elő, ilyen a Szentkút és a Tettye-forrás. 
A források vize azonban völgyeket vág a lágy palába és szárazon 
hagyja a völgyek között levő széles és laposhátú dombokat. 
E dombok oldalára és hátára rátelepedik a szöllő (B), mely nem 
kíván sem nedves, sem televénydús talajt; a völgyek vize pedig 
lehetővé teszi a szöllő szakszerű művelését, valamint a szétszórt 
telepeket látja el ivóvízzel. E könnyen forgatható és kapálható 
werfeni pala a pécsi szöllőművelés igazi otthona.

A harmadik talajterület, melyen tulajdonképen a beépített 
város nyugszik, a pontusi vagy helyesebben pannoniai homok (3). 
A belváros teljes szélességében és tőle keletre Gyárváros és nyu
gatra Patacs felé húzódik. Szétomló, kötetlen homok, melyben igen 
gyakoriak a talaj meszes vizétől összecementeződött homokkő
lemezek. Polgári méretekben épített házaknak könnyen ásható, jó 
alapozást enged és egyszersmind az építés egyik kellékét, a ho
mokot szolgáltatja. Forrásai nincsenek, de benne nem nagy fárad
sággal kutak mélyíthetők. A homok tetején helyenkint lösz-takaró 
helyezkedik el. mely a mezőgazdasági terményeknek jó talaja. 
Másutt a hegyekről lemosott éles kavics és agyag takarja helyen- 

5
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kint több méter vastagon a homokot. A következő talajterület a 
város alatt elhúzódó síkság. A magasabb helyekről a vizek ide- 
hordták finom iszapjukat és elegyengették a térszint, síkság (D) lett, 
hol egykor mocsári vizek tükröztek. Gabonatermelésnek alig volt 
és még kevésbbé van ma talaja. A pontusi homok lösz-lepellel 
borított felületén (3) történt kis méretek közt a művelése. Gabo
nával Pécs várost a vidék látta el. A többi kőzetek és talajuk

11. kép. Pécs talaja.

csak kisebb foltokra szorítkoznak, jelentőségük a történelem 
folyamán változott, mint azt látni fogjuk.

Térjünk most vissza az időben és vizsgáljuk, hogy a kultúra 
egyes fokain mit vehetett az ember a természetből igénybe. Látni 
fogjuk, hogy a kultúra fejlődésében a természet új elemeket kínál 
és új elemek válnak értékessé. Egészen primitiv fokon a barlang 
volt a társulás központja és a vadászat az élet alapja. Ezen a 
fokon a Mecsek északi oldalán a mészkőben levő barlangoknak 
volt jelentőségük. Az abaligeti barlangról már tudjuk, hogy a régi 
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kőkorban lakott volt, a többi barlangban még semmi ezirányú 
kutatás nem történt. Az ember teljesen a szüle környezetének a 
rögéhez volt kötve, életének csak mészkőterületen van nyoma, 
mert csak itt vannak barlangok.

A társuló ember azonban kinövi a barlangméreteket és új 
teret hódít, hogy még több szállal fűződjék a talajhoz. Az újabb 
kőkor embere nagyobb szociális szövetkezés alapján a Makár- 
hegyet (4) veszi birtokába, mely a werfeni palánál szilárdabb u. n. 
jakabhegyi homokkőből (4) épül; épen keményebb anyagánál 
fogva inkább ellenáll az idő pusztításának és kiemelkedik kör
nyezete fölé. Nemcsak védelmileg volt alkalmasabb hely, hanem 
egészségileg is, valószínű, részben ezért választották ; a hegy lábá
nál ugyanis ekkor nem zöldelő rétek voltak, hanem több km. 
széles fertő, mocsár és nád. Tudjuk ezt egyrészt a síkság talajából, 
másrészt, mert a Makárhegy kőkori emlékei között halászati esz
közök is találhatók. A hegy oldalait és az északra fekvő domb
hátakat. ekkor még sűrű tölgyerdő borította, melyet a szöllő- 
kultűra lassankint a mészkő területre (1) szorított vissza. A makár- 
hegyi ősember tehát legerősebb szálakkal a hegyvidék erdeihez 
a vadászat révén és a síkság mocsarához halászat révén fűződött. 
A harmadik őskultúra a Jakabhegyet foglalta el. A makárhegyi 
sánckereteket túlnőve nagyobb hegy, nagyobb településhely volt 
szükséges. A jakabhegyi telep helymegválasztása rendkívül érde
kes. 600 m. t. sz. f. magasságban kb. fél négyzetkilométernyi terü
leten északfelől a rengeteg erdő, délről a meredek, sziklás hegy
oldal védelmében állott. Tudomásom szerint eddig a késő vaskor 
emlékei kerültek innen elő. A külső sánccal közrefogott terület 
szokatlanul nagy mérete, valamint az, hogy a belső sánc e terület
nek csak egyharmadát foglalja magába, arra a gondolatra késztet 
engem, hogy a sánc birtokosai hegyi pásztorok lehettek, és nyá
jaik a belső sűrűn lakott sáncon kívül a két sánc közén foglal
hattak helyet, erre vall, hogy bár kisebb mennyiségű ivóvíz a 
sáncokon belül is kapható, semmikép sem elegendő annyi élő
lénynek, mint amennyi ember és állat befogadására maguk a sán
cok készültek. A hegyi pásztor csak éjszaka, közeli veszedelmek 
idején vonul a sánc mögé, különben kint itat és tartózkodik a 
hegyi patakoknál.

A mediterrán kultúra beoson észrevétlenül, nem a légiók, 
hanem a kereskedők révén. Magam is találtam a jakabhegyi sán
cok közt római pénzt, pedig e sánc idején á légióknak errefelé 
még híre-hamva sem volt. A mediterran kultúra a városépítést 
hozza magával. Hol van talaja Pécs vidékén a városépítésnek?

5*  
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Az előző telepek helyüket elsősorban autarchikus gazdálkodás 
és a fokozott védelem szempontjából választották meg, a város 
azonban más talajon nő fel. Kívánalmai, hogy könnyen meg
közelíthető legyen, mert kereskedelméből él, de védve is legyen, 
hogy anyagi javait halmozhassa, továbbá ipari erőforrásra van 
szüksége. Bő ivó és ipari vízen kívül könnyen megmunkálható 
épületkő előnyös megszerzése a fontos. A táj sajátos felszíne és 
a talaj összetétele szükséges tehát, hogy valahol város keletkez- 
hessék. Vitán felül áll, hogy Pécsett erre kizárólag a Tettye- 
vidék (T) volt alkalmas. A Havihegy (H) és a Kálváriahegy (K) 
között, az általuk védett völgyben folyik a Tettye-patak. Tettye- 
forrás a werfeni- és liász-palákon a mészkőből ömlik elő. Nem is 
forrás, hanem a hegy ismeretlen mélyéről barlangokon át fel
színre kényszerülő patak. E patak vízmennyisége naponta átlag 
3—5000 m3. — 240 m. t. sz. f. magasságban lép elő és két km. utón 
120 m.-t esik. A Tettye-völgye tehát minden oldalról védett zúg, 
mely csak dél felé nyílt, hol a hegyek lábvonalán húzódó és a 
dél felől érkező utak találkozhatnak (nyilak). Ez a hely a keres
kedelemnek van predestinálva a természet tájalkotó erejénél 
fogva; ebben rejlik a Király-ucca (K. u.) kereskedelmi ősisége. 
A Király-uccára merőleges irányban húzódik a Malom-ucca, mely 
ősrégi vonala az ipari termelésnek, itt zúdul le ugyanis a Tettye- 
patak nagy tömegű és nagy esésű vize. Minden város sok és jó 
építőkövet igényel. Pécsett a sarmaciai mészkőnél (5), melyből 
a Havihegy (H) felépül jobbat, faraghatóbbat kívánni sem lehet. 
Kisebb építmények részére és primitívebb fokon pedig a Tettye- 
patakból leüllepedett mésztufát használták fel, melyet egészen 
kezdetleges eszközökkel is fejthettek. így a talaj és táj összhangja 
egy kis városmag életresarjadását tette lehetővé, melynek védelmi 
hiányait először egy primitív, majd egy nagyobbszerű templom
erőd pótolták. Az első a Mindenszentek-templomerődje (M), a 
másik a Dóm (D), a vártemplom.

Térjünk vissza a városmaghoz. Első továbbfejlesztése a ró
mai város, Sopianae. A Tettye-várostól a Makárhegyig a hegy
lábon kerül elő a legtöbb római emlék. Ezen a négy km. hosszú 
fronton indul meg az átkultúrálás küzdelme, melynek első fel
adata az erdő visszaszorítása a napsugaras déli lejtőről, hová 
mézédes termésű gyümölcsöket, szöllőket plántáltak. Az átkultú- 
rálást a talaj vezette, a pannoniai homok (3), a lösz (3) és a pala 
(2, 7) területére terjeszkedett ki. A rómaiak már nagy szőllő- 
fürtöket faragnak kőbe (püspöki palota kertjében lelt dombormű), 
jeléül annak, hogy a mecseki talajban megeredt a mediterrán 
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kultúra. Hogy mely időben milyen mértékben haladt a talaj át- 
kultúrálása, nehéz lenne megmondani; tény az, hogy a közép
kori városfalakon belül az uceák, terek és házak alatt egész 
pince-város van helyenkint több emeletben egymás alatt. A talaj 
átkultúrálásának már jelentős eredményei lehettek, mikor a pécsi 
polgárok urat kaptak a püspökségben. Ezen jelentős átkultúrálás 
kitűnik abból, hogy a püspökségnek és papságnak nem jutott 
már sem erdő, sem nagyobb telek a város határán belül, hanem 
gyűrűként a polgárság erdején kívüli senki földje lett az övék. 
Lehet mondani, hogy a kormányzatot a jómód hire helyezte 
Pécsre, mert forgalmi szempontból sohasem haladt Pécsen ke
resztül jelentős útvonal. így a kormányzattal járó fokozott váro
siasodás és gazdasági előnyök is közvetett úton Pécs talajának 
köszönhetők.

A középkori Pécs gazdasági élete egészen a talaj átkultúrá- 
lásából eredt. A Tettye-patak mellett gabonamalmok, posztóverők 
és tímárok dolgoztak, ez volt a mai Budai-külváros (B. k.) élete, 
míg a Szigeti-külváros (Sz. k.) termelte a nyersanyag nagy részét. 
A város iparos keleti részével a mai napig szemben áll a nyugati 
konzervatív termelő rész. Iparra a keleten levő Tettye-patak, ter
melővé a nyugaton levő werfeni pala nevelte a polgárság két 
csoportját. A Szigeti külváros adta a bőrt és a gyapjút a Tettye- 
vidéknek.

Érdekes ősi pásztorkodásnak tűnt el a végső nyoma az utolsó 
ötven esztendőben. Hegyi pásztorkodás volt. Míg a szarvasmarhát 
a síkságra hajtották, addig a juhot, kecskét és sertést fel a hegyre. 
Ennek emlékét Pécsett már csak két szó őrzi, az egyik a Bárány
át, mely közvetlen a nyugati városfalak mellől indul (nyíl észak 
felé) fel a hegyre. Megint talaj hatás, hogy ezen út a mészkő terü
letre vezetett, melyet a szőllőkultúra nem vehetett birtokába. 
A bárányok végiglegelték a 350 m. és 500 m. közt levő hegyoldali 
fennsíkokat, melyeket a délmecseki falvak pásztorai, mert a fal
vakban még ma is a mondott értelemben vett hegyi pásztorkodás 
dívik, Zapisoknak nevez ; lapis-szó csak a hegyipásztor szótárá
ban fordul elő és Pécsett értelme annyira feledésbe ment, hogy 
a klasszikus nyelvészkedők a latin lapis = kő szóban keresték 
értelmét, pedig csak lapos részt jelent a hegyoldalban (L).

Ma a Tettye-vidék iparát túlhaladta a szénbányászattal szom
szédos Pécs-Gyárváros. A városfalak leomlottak, a pincékre senki 
sem tart igényt, üresek, omladozók, mert a közbiztonság növeke
désével a szöllőhegyekben folyik a borászat. A présházak mind 
újabb építmények. A talaj átkultúrálása teljesnek mondható, 



70

a szöllő elérte a mészkőterületet, sőt helyenkint kevés sikerrel 
át islépte. Az erdő viszont visszafoglalta a pásztor által tönkre 
legeltetett lapisokat, mert meghalt az utolsó hegyipásztor.

Ilyen öreg és erős gyökerek fűzik városunkat talajához.

A DUNASZEKCSŐI LOVASISTENSÉG 
ÓLOMTÁBLÁCSKÁJA.

Baranyamegye az eddigi megállapítások szerint Kr. u. a 41. év 
körüli években jutott a rómaiak uralma alá. A római uralom az 
itt talált nép vallását, vallásos gyakorlatát nem üldözte. A kelták, 
germánok és thrákok továbbra is tisztelhették ősi isteneiket, mikor 
a római impérium alá kerültek. Csupán a keresztény vallás hó
dított magának híveket a negyedik századtól, miről a pécsi kata
komba is tanúskodik.

A bennszülött istenségek közül.a thrák istenek élték túl vala
mennyit. Amint a dunamenti vidékek köznépénél a thrák vallás 
volt a legnépszerűbb, úgy Baranya vidékén lakó bennszülöttek is 
ennek hódoltak. E vallás hívői lovas formában tisztelték nemtőjü
ket. A lovas vagy egyedül, vagy párosával jelenik meg. A római 
birodalomban több helyen találjuk a thrák nemzeti, istenség 
nyomait. Baranyában eddig — tudomásunk szerint — csak egyet 
találtak és pedig Dunaszekcsőn. mely ma Halász Ferenc nyug, 
igazgató-tanító birtokában van. 12. sz. kép.

Ez a thrák vallásos tárgy boltozatos kapú által jelképezett 
aediculában ábrázolt ólomtáblácska. Az aediculában levő alakok 
négy sávban vannak elhelyezve. A boltozat feletti sarkokban 
egy-egy tekerődző kígyó szembe néz egymással, szájuk nyitott. 
Az aedicula oszlopai ferdén hornyoltak, az ívhajlás lesbosi chyma 
keskeny lécen, melyet belül ugyanolyan léctag kísér.

A legfelső sávba Sol, a Napisten, quadrigán vágtat. A négy 
ló párosával kétfelé száguld, úgy, hogy a kocsi jól látszik. A két 
szélső kifelé fordul, a belső fejek visszafelé. Sóinak fejéből hét 
sugár lövel ki, testén ujjas, bőrredőjű chiton, a mai ingnek meg
felelő alsó ruhadarab van, melyet derekán öv szorít körül. .Jobb 
kezét feltartva, ujjait szétnyitja, bal kezében gömböt tart. A feje 
mellett jobbra-balra egy-egy csillag van.

A második sávban a középső női alak vállig érő hajfürttel 
szembe néz, két kezével kötényét fogja. Jobbról-balról egy-egy 
lovas közeledik feléje, kik felemelt jobbjukkal üdvözlik. Az egyik
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lovas födetlen, a másikon phrygiai sapka van. Ruházatukban a 
hátra lengő chlamys, köpeny látható. A baloldali lovas alatt hal, 
a jobboldali alatt bal felé fekvő emberi alak arca alatt kinyújtott 
karokkal. A jobboldali lovas mögött női alak balra fordúlva áll, 
jobbját felemeli, a baloldali mögött pajzszsal és leeresztett dárdá
val egy szembe forduló férfi alak áll, kinek fején taréjos sisak 
van, lábán valószínű magasszárú csizma.

12. kép. A dunaszekcsői lovasistenség ólomtáblácskája.

A harmadik sávban a középen egy terített asztal. Az asztal
terítő csüngő díszei jól látszanak, rajta egy tojásdad alakú tál, 
s benne hal. Az asztal körül három alak valószínű kereveten 
heverve foglalnak helyet. Jobb kezével mindegyik az asztal felé 
nyúl, valamit tartanak az asztal fölött, vagy arra letenni akarnak, 
de nem lehet megállapítani, hogy mit. A középső alak szemközt 
látszik, bal kezében valami tárgyat tart. Jobbról két meztelen alak 
egymást kézen fogva közeledik feléjük. Az első jobbjával az asztal 
felé mutat. Balról egy kosfejű férfi és egy ifjú alakja. Az ifjú előtt
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egy fa, melyen egy négylábú fejetlen állat csüng, s az ifjú nyúzá- 
sával van elfoglalva.

A negyedik sávban középütt nagy, széles öblű, kétfülű edény, 
jobbra egy fejét feltartó, tekerődző kígyó, mögötte kakas, vagy 
bárány. Balra erős testű oroszlán, jobbra háromlábú asztalka.

Fejes Oyörgy dr.

WÉBER XAVÉR FERENC EMLÉKE.
A Pécs-Baranyamegyei Múzeum-Egyesület programmjába 

vette a pécsi és baranyai művészek, tudósok és írók emlékeinek 
megörökítését és azok életrajzának megírását. Elsőnek a pécsi 
születésű, de Münchenben élt neves festőművészének, Wéber 
Xavér Ferencnek emlékét ünnepelte meg.

1929. október 20—27-ig a pécsi Vigadó dísztermében a Pécsi 
Képzőművészek és Műbarátok Társaságának ötödik rendes tár
latán Wéber emlékének áldozott, amikor is a magánosoknál és 
a pécsi muzeum birtokában levő Wéber képekből kiállítást ren
dezett.

A fényes erkölcsi sikerrel végződött kiállítás után 1929. no
vember 17-én volt a Wéber emléktábla leleplezés. A leleplezési 
ünnepség a nőegylet dísztermében nagyszámú előkelő közönség 
előtt folyt le. Az ünnepélyen a város képviseletében Makay 
István h. polgármester jelent meg. A megnyitó beszédet Benyovszky 
Mór gróf, a Pécs-Baranyamegyei-Muzeum-Egyesület elnöke 
mondta. Wéber életrajzát Ludwig Ferenc dr. ny. városi tiszti 
főorvos, Wéber egykori tanítványa olvasta fel. Nikelszky Géza 
festőművész Wéber esztétikai méltatásáról tartott felolvasást. A 
befejező beszédet ebesfalvi Török Lajos rendőrfőtanácsos, a Pécsi 
Képzőművészek és Műbarátok körének elnöke tartotta.

Az ünnepély befejezése után a közönség a János és Szent 
Mór utca sarkán álló házhoz vonult. Ez a ház volt Wéber szülő
háza. A ház falán díszes emléktábla hirdeti Wéber hirét-nevét és 
az utókor kegyeletét a következő szöveggel: „E házban született 
1829. március 25-én Wéber Xavér Ferenc jeles történelmi kép
festőnk, ki a magyar művészet nagy vesztességére 1887. december 
28-án Münchenben hunyt el.“ Az emléktáblát Benyovszky Móric 
gróf adta át a városnak, a város nevében Makay István h. pol
gármester vette át.

Az ünnepségen elhangzott beszédeket a következőkben adjuk:
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Wéber Xavér Ferenc emlékezete.
Irta és előadta Ludwig Ferenc dr. 

1929. évi november hó 17-én.

Midőn a Pécs Baranyamegyei Muzeum Egyesület megtisztelő 
megbízásából, mint Wéber Ferenc festő művészünk utolsó, még 
életben levő pécsi tanítványa, centennáriumi ünnepélye alkal
mából Önök előtt szót emelek, ifjúkorom egyik legszebb emléke 
kel ismét uj életre lelkiszemeim előtt. Hallom ismét a mester 
lelkes szózatát a szent művészetről, érzem kezének vezetését és 
ismét átjárja telkemet az a mély ihlet, mely keblemet akkor oly 
boldogítóan betöltötte.

A napóleoni véres világfergeteg lezajlása után Europa hosszú, 
mély békében szendergett el. A borzalmas háborúk nagy szen
vedései lassan enyhültek, megszűntek és általános jólét vette 
kezdetét, mely boldogsággal árasztotta el hazánkat. A nemzeti 
önérzet ismét ébredezni kezdett és a magyar nemzet legnagyobb 
szellemóriása, a nagyczenki bölcs, megkezdette tanítani reform
munkáját.

Pécs városa akkoron egy szerény kis csendes vidéki városka 
volt, alig több, mint 10.000 lakossal, kik szerény igényűek, taka
rékosak, munkáskezüek, korlátolt látkörüek, de boldogok voltak.

Ilyen volt a kor, ilyen a környezet, melyben Wéber Ferenc, 
egy évszázaddal ezelőtt, városunkban a földi lét folyamába kap
csolódott. Atyja a magyar határszéli steierországi Radkersburg 
városkából, vagyonnal költözködött Pécsre és itt az „Arany 
Hajó“ szálloda épületében, a kaputól jobbra levő bolthelyiségben 
rövidáru üzletet nyitott, „Vöröspipa“-cimmel.

Takarékossága és szorgalma révén nemcsak biztos polgári 
jólétben élt, hanem a Mór és János utca sarkán (a mai János utca 
1. sz. alatt) házat szerzet és itt szép fiatal nejével, Csecselics Te
réziával, boldogságban élt. Itt született 1829. évi március hó 25-én 
Ferenc nevű fiuk eddig legnagyobb, legjelentőségesebb pécsi fes
tőművészünk. Anyja még 1829 április 4-én 19 éves korában halt 
meg. A mélyen lesújtott apa nagy szeretettel nevelte fel egyetlen 
kis fiát, azon reményben, hogy az majdan tovább folytatja vi
rágzó üzletét. A fiú szépen fejlődött és akkori iskolákat, mint 
tehetséges, szorgalmas tanuló, kitűnő eredménnyel végezte el. 
Minden tudás iránt érdeklődött, csakhamar nagy olvasottságra 
tett szert, különösen a nyelvek tanulása iránt tanúsított nagy 
tehetséget, úgy, hogy végre hét nyelven beszélt. Mindezen tehet
ség és hajlam azonban eltörpült az ő feltűnő képességével szem
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ben, melyet a rajzolás és festés iránt mutatott. Elemi erővel tört 
elő már nagyon korán valódi festőművészeti tehetsége.

Csakhamar rokonlelkületü, buzdító műkedvelőkkel találko
zott, Zsolnay Vilmossal és Párcsetics József földbirtokossal.

Mint minden kezdő festő, úgy Wéber is tájképekkel kezdette 
műkedvelő tevékenységét, de csakhamar áttért a festészet összes 
válfajaira is. Tömegesen festette a táj, arc és egyébb tárgyú ké
peket és azokat számos ismerőseinek ajándékozta.

Az öreg Wéber elkomorodott szívvel fogadta fiának művészi 
szárnybontogatását és komolyan aggódni kezdett fia jövendő 
sorsa felett. Végre csak az a körülmény engesztelte ki, hogy — 
bár fiának semmi hajlama nincs a kereskedői pályára, — mégis 
az az elhatározása, miszerint Bayer Henrik, pesti születésű és 
Pécsett a Király utcai bazár épület II. emeletén nagy műtermet 
nyitott, kiváló fényképésszel üzlettársi viszonyba lépett, lénye
gesen kibékítette a festészeti pályatévesztéssel.

De a fiatal Wéber pécsi szereplése mindezzel távolról sem 
merült ki. Mint ideális szépségű fiatal ember és vígkedélyü cim
bora, vezére lett az akkori pécsi fiatalságnak. Büveszi mutat
ványokkal, álarcos jelmezek kieszelésével lepte meg környezetét 
és az akkor alapított „Pécsi Dalárda“ nyári hangverseny szerep
léseivel kapcsolatos tündériesen fényes tüzijátékos tettyei ün
nepélyek rendezésével felrázta a tespedt kisvárosi életet és azzal 
nagy közkedveltséget váltott ki maga iránt. Itt önként meg kell 
emlékezni kedves barátunkról, Reeh György nyug, városi tanács
nok úrról, ki Wéber Ferenc nyomdokain haladva, egy félszázad
dal később folytatta a tettyei ünnepélyek felkarolását és a mo
dern technika felhasználásával, talán nem a régi naiv kedélyes
séggel, de sokkal nagyobb fénnyel, ugyanazzal az önzetlenséggel 
iparkodott a sivár társadalmi életet fel lendíteni.

Wéber Ferenc a festészeti technika elsajátításában lényeges 
előmeneteleket ért már el pécsi működése idejében, ezen tudás 
nagy részét a bonyhádi születésű Nachod Zsigmond pécsi fes
tőnek köszönhette, ki 1896. évi május hó 22-én 80 éves korában 
Pécsett halt meg.

Atyja 1865. évi május hó 29-én. 71 éves korában, elaggott- 
ságban meghalt. Elérkezett hát Wéber Ferenc életének nagy for
duló pontjához. Megszűnt tehát további pályafutásnak minden 
akadálya. Szivében mély gyásszal, feléje intett a ragyogó jövő, a 
hirnév, a dicsőség! Miután sok évig fontolgatta életterveit, mint 
34 éves férfiú, gyors elhatározással intézte további sorsdöntő lé
péseit. Eladta atyja üzletét, házát szomszédjára, jóbarátjára,
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Áronffy József városi főpénztárosra bízta, összecsomagolta hol
miját és elszánttan nekivágott az élet utjának.

München a múlt századközepe óta, a világ leghíresebb festő
akadémiájával rendelkezett I. Lajos, a lángeszű bajor költőkirály 
minden fogalmat túlhaladó fejedelmi bőkezűsége folytán. Akkor 
lett München Németország legszebb városa, és Képzőművészeti 
Akadémiája révén a világ összes művészeinek Mekkája! A mün
cheni festészeti Akadémiának akkoriban két világhírű festőmes
teriskolája volt. Wilhelm von Kaulbach képviselte a classzikus

Wéber Xavér Ferenc pécsi festő. 1829. márc. 25—1887. dec. 28.

monumentális irányt, mig Carl von Piloty osztálya a naturálista 
történelmi irányt művelte. Wéber Ferenc az utóbbihoz csatlako
zott. Tanuló társai voltak Bencur Gyula, Liezenmayer Sándor, 
Székely Bertalan és Wágner Sándor, valamennyien a magyar 
festőművészet halhatatlan mesterei. A müncheni festészeti aka
démia igazgatójának a hozzám intézett válaszlevelében igazolja, 
hogy Wéber Xavér Ferenc az 1865/66. évi téli félévet, valamint 
az 1866/67. évi téli félévet a Piloty iskolában töltötte el, mig az 
1868/69. egész tanévet Wágner Sándor technikai festőiskolájában 
végezte. Mindvégig a legkitűnőbb növendékek közé tartozott és 
ennek folytán 1869. évi március hó 9-én kiválóan sikerült festé-
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szetí tanulmányainak elismerése jeléül, az akadémiai collegium 
neki szavazta meg egyhangúlag az állami bronz tisztelet-érmet. 
Ugyanezen levél felemlíti, hogy Wéber a müncheni képzőművé
szeti főiskolán tanári működést nem fejtett ki, mint az némely 
hazai kézikönyvben tévesen említve lett. A m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi minisztertől 1873. évben nyert megbízás folytán 
Wéber megfestette „László királynak a keresztes hadak fővezér- 
ségét ajánlják fel" című nagyméretű festményét, mely a buda
pesti Szépművészeti Muzeum birtokában van. Ezzel a képpel 
nyerte el a hazai történelmi festészet nagy diját.

Ekközben Münchenben a Schwanthaler-Strasse 25. sz. ház 
11. emeletének udvari épület-szárnyán lakást és szép nagy mű
termet bérelt. Ott dolgozott haláláig. Ezt a műtermet előkelőén 
berendezte és nagyértékü műgyüjteményével díszítette fel. Ide 
zarándokoltak sűrűn pécsi ismerősei.

Akadémiai tanulmányainak bevégezte után itáliai útjára kelt. 
Előbb Velence és Florenc műkincseit kereste fel, innen Rómába 
ment hosszabb időre, majd Nápolyba, Pompejibe tett tanulmányi 
kirándulást. Itáliából igen gazdag művészeti gyarapodással tért 
vissza Münchenbe. Ugyancsak az 1873. évben Bécsben állította ki 
leghíresebb óriási méretű történelmi képét: „Szigetvár végső per
cei“-!, mely fényes bírálatban részesült és sok bel- és külföldi 
reprodukcióban lett világszerte ismeretes és nevét európai hírre 
emelte fel. Ez a kép 1874. évi junius havában a pécsi Nemzeti 
Casinó régi nyári helyiségében volt kiállítva, Wéber Ferenc külön 
kívánságára, ki szülővárosát, hol vig és boldog fiatal éveit töl
tötte, oly rajongóan szerette.

1880. évben festette meg „Mater Dolorosa“ című képét, mellyel 
a magyar Ipolyi Arnold féle egyház-festészeti első diját nyerte 
meg. Még kezdő éveiben elhalt szüleinek emlékére a budaikül
városi temető kápolnája számára festette meg „Krisztus sirba- 
tételé“-nek művészi másolatát, Andrea del Sarto, régi flórenci 
mester (élt 1486—1513-ig) képe után.

Nem feladatom Wéber Ferenc nagyszámú festészeti műveit 
itt felsorolni, de ki kell emelnem, hogy benne is, úgy, mint min
den emberben, kétféle lelki jellemárnyalat és kedélyállapot élt 
egymás mellett. Mig ugyanis kedélye egész életen át változatlanul 
vig és derűs volt, és úgy pécsi, de még inkább müncheni éveiben, 
az ottani művész-sereg közepette, sok-sok pajkosságra indították, 
addig festményeinek tárgyai majdnem kivétel nélkül a komor, 
tragikus témákat képviselik. Főképen a nő végtelen önzetlenségét 
és önfeláldozó hősiességét ábrázolta mély bensőséggel és szere
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tettel. A „Pompeji sir látogatás“ (készült 1880-ban) az anyai sze
retetnek. melyet ő nélkülözött, remek megdicsőitése. Festett ő 
azonban vig tárgyú képeket is kivételesen, de nagyon keveset; 
ide tartozik a „Szerelmes levél“ és a „Szappanbuborékot fúvó 
fiú“, mindkettő végtelenül bájos.

Külföldi tartózkodásának 23 éve alatt mindvégig számtalan
szor fényes tanujelét adta hűséges magyar voltának, nemcsak 
kiváló magyar történelmi tárgyú képremekeivel járult hazájának 
dicsőítéséhez, hanem a müncheni magyar egyesületnek egyik 
legbuzgóbb, legagilísabb tagja volt. Hogy mily mértékben járult 
ahhoz, hogy Petőfi Sándor költeményei a Haza közkincsévé vál
janak, igazolják azok a remek illusztrációk, melyekkel az akkori 
magyar művésztársaival egyetemben, 1879. évben Budapesten, 
Méhner Vilmos kiadásában megjelent Petőfi Sándor költemé
nyeinek diszkiadásánál: „A koldus sírja“, „Furcsa történet“ és 
„Vajda Hunyad“ című pompás rajzaival részt vett.

Wéber Ferenc végtelenül szerette szülővárosát és ha ideje en
gedte, mindig ősz táján, haza látogatott. Elsősorban Aronffy 
József és Zsolnay Vilmos barátját, azonkívül Aidinger János 
akkori polgármestert és sok-sok ismerőseit és tisztelőit kereste 
fel. Ismételten kijelentette, hogy miután családja, hozzátartozója 
nincs, hagyatékát az Áronffy családon kívül, különösen mű- 
gyüjteményét, a leendő pécsi városi múzeum fogja örökölni. (Saj
nos nem úgy történt. Szerk.)

Nem hagyhatom emlitetlenül Wéber Ferenc művészeti ok
tató és ízlésfejlesztő hatását környezetére. Eszmecseréi a nagy 
Zsolnayval mindkettőjükre termékenyítő, nemesítő és fejlesztő 
hatással voltak. Pécsi éveiben megismerkedett Schnell Sándor, 
jelenleg budadesti lakos, kezdő könyvkötővel, ki később Mün
chenben talált iparságában alkalmazást. Sok fiatal magyar művész, 
igy a mi Kiss György szobrászunk is, müncheni tanuló évei 
alatt Wéber Ferencben atyai mentoljára talált.

Utolsó képe, melyet a magyar kormány megrendelésére a te
mesvári nagytemplom főoltára számára festett, a „Szent-Három
ság“ befejezettlenül maradt. De a fenmaradt pontos vázlatrajzából 
látható, hogy ez a grandiózus kép egy gazdag művészi életmű 
méltó záróköve, Apotheozisa!.

Wéber Ferenc földi léte állandóan a középhőmérsékü élet- 
milliőben folyt le, egyforma távolságban a bőségtől, valamint a 
nyomortól.

Dicsőségének, munkaerejének teljében érte el a kimúlás vá
ratlanul. Félévi gyöngélkedés után, miközben szivével volt baja, 
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tüdőgyuladást kapott és 1877. évi december hó 28-án délután 2 
órakor, 58 éves korában, műtermében, hova kívánságára átvitték, 
kilehelte nemes, fennkölt lelkét. Temetése óriási részvéttel ment 
végbe München régi északi temetőjében, hol a déli keritésfal 
mellett lévő 53. számú nagy sírboltban, melyben még 15 mű
vésztársának hamvai pihennek, a müncheni művészek szövet
ségének egyik sírboltjában, tették örök nyugalomra. A sírboltot 
gyönyörű művészi márványtábla, remek faragásu keretben, di- 
sziti, azon olvasható az ott pihenő 16 művész neve, művészi 
minősége és életéveinek feltüntetése. Érvényes végrendeletet 
Wéber Ferenc nem hagyott hátra, ebben váratlan halála akadá
lyozta meg. Hozzátartozói nem lévén, a bajor kincstár értékes 
hagyatékát elárvereztette. Az árlejtés hatezer birodalmi márkát 
jövedelmezett, ami 42 évvel azelőtt igen tekintélyes összeget ké
pezett. Nemsokára ezután Radkersburgból rokonok jelentkeztek, 
kiknek a kincstár a letétet folyósította.

Nekünk azonban megmaradt az az örök kincsünk, melyet 
Wéber Xavér Ferenc halhatatlan művészi életművével reánk 
hagyott és mely dicsőséget hozott nemcsak magyar hazájára, 
hanem oly hőn szeretett szülővárosára is. Ő a mienk volt, a 
mienk marad örökre, és a mi értékeinket becsülni, tisztelni, dicső 
emléküket híven megőrizni, szent kötelességünk, annál is inkább, 
mivel egyetlen megmaradt nemzeti kincsünk, kiraboltatásunk 
után, a magyar kultúra, a magyar művészet, mely égő szővét- 
nekként bevilágítja az utat a magyar feltámadáshoz.

Wéber Xav. Ferenc méltatása.
Irta és felolvasta: Nikelszky Géza.

A magyar festőművészet abban a szerencsés helyzetben van, 
hogy két Wébert is vallhat magáénak.

Az első, az idősebb, Henrik, Budapesten született, ott műkö
dött és ott is halt meg. Általában a Wéber név alatt az ő nevét 
ismerik. Ö volt a mi magyar Geigerünk, munkássága 1866-ig terjed. 
Yele egyébként több dolgunk nincsen.

A másik, a miénk, a 11 évvel később született Xav. Ferenc. 
Ő az, akit most, születésének 100 éves fordulója alkalmából ün
nepiünk. Ö róla ugyancsak megállapítja a művészettörténelem, 
hogy a 60—70-es évek egyik legkedveltebb történelmi képfes
tője volt.

A nagy magyar lexikonok örök időkre följegyzik, a művész 
érdeme szerint, hogy Wéber Xav. Ferenc Münchenben, 1873-ban 
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festett s onnét hazaküldött kompozíció-vázlatával, — azzal, mely 
Szent László királyt ábrázolja, amint a keresztes hadak fővezér- 
ségét neki fölajánlják, — Pesten a történelmi festészet 3-ik díját 
nyerte el. Ugyancsak 1880-ban „Mater dolorosa“-ját küldte Buda
pestre és megkapta rá az egyházfestészeti első díjat. Bécsben is 
sikerrel állított ki. így 1873-ban: „Szigetvár végső percei“ c. képét, 
mely reprodukciókban is elterjedt, ismertté tette nevét.

Londesz Elek és Felvinczi Takács Zoltán dr. ezt a festményt 
a legnépszerűbb képek egyikének mondja, melyet magyar mű
vész valaha festett. Mert nem véletlen szerencse az a siker, mely 
ezt a népszerű művet létrehozta.

Ugyancsak Felvinczi Takács mondja, hogy Wéber Xav. Fe
renc a romantikus irányú történelmi festészet egyik hivatott mű
velője volt. Majd ugyan ő így nyilatkozik róla: „Hosszú müncheni 
tartózkodása alatt magával ragadta őt is a fiihellén mozgalom, 
melyet a bajor főváros művészetében Hess és Rottmann kép
viseltek legerősebben.“

Azután Szőnyi Ottó dr., — aki eléggé érthető okból pécsi 
vonatkozásban is foglalkozott Wéberrel, — vallja, hogy tehetsé
ges festő volt Pécs szülötte. De mert Wéber itthon nem boldo
gulhatott s a kereskedéshez nem volt kedve, atyja halála után 
bezárta a boltot s örökségével Münchenbe költözött, hogy magát 
a festésben tovább képezze. S mert tehetség volt Wéber, künn is 
maradt végleg, s ösmert. festője lett — a bajor fővárosnak.

Ha nem is ösmernénk Wéber munkáit, fönti adatokból két
ségen kívül megállapítható, ki volt Wéber Ferenc s milyen helyet 
foglalt el kortársai idejében.

De elég, ha kortársainak nevét említem. Mindmegannyi fé
nyes név. Az írók között, Petőfl-n kívül: Eötvös József báró, Jókai, 
Arany. Tompa, kik néhány évvel idősebbek s Madách, ki egyidős 
volt vele. Gróf Széchenyi István legfőbb munkássága Wéber fia
tal korára esik. Vörösmarty akkor zárta le második korszakát s 
az epikai művek az egész országot elragadtatásra bírták. A ma
gyar játékszín tónusa Vörömarty romantikus drámáiban új életre 
kapott. Jósika Drezdában teremti meg a romantikus magyar 
regényt.

Képzőművészeink hasonlóan akkor léptek fel. Brocky, Rom- 
bauer, Barabás Miklós, Orlay Petrich Soma, Brodszky Sándor, 
Jankó János, Telepy Károly, Than Mór. Majd a fiatalabbak: Lotz 
Károly, Székely Bertalan, Madarász Viktor. Liezen-Mayer Sándor, 
Böhm Pál, Benczúr Gyula és Izsó Miklós a szobrász.

Ezekkel a kiválóságainkkal élt a két Wéber egy korszakban« 
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S közöttük állta meg a helyét a mi Xav. Ferencünk. Sőt volt idő, 
mikor észrevehetően kivált közülük, mint a müncheni iskola 
egyik hivatott képviselője.

*
Tudvalevőleg Wéber Xav. Ferenc nem volt már fiatalember, 

mikor a pécsi dilettánskodást megunva, a hivatásos festők tövi
ses pályájára indúlt.

Pécsi munkásságát látva, szinte csodálatos, hogy akkora 
tudással, amellyel fölényesen rendelkezett, nem előbb határozta 
el magát a komoly lépésre. De határoznia kellett. Kényszerítette 
reá saját kora.

Wéber 19 éves volt, amikor Petőfi ajkairól először hangzott 
el a „Talpra magyar“. Ez a minden élő magyar lelket megrázó 
Szent Tavasz bizonyára reá is hatott. De az első festői kísérle
tekbe, általában a pécsi munkásságba, ez az érzés megállapíha- 
tóan bele nem avatkozott.

Nem csoda, hogy németből fordított. Mert Wéber élete má
sodik hivatásos korszakának 23 évét rövid megszakításokkal 
Münchenben töltötte. Ott akkor a müncheni akadémia magyar 
festő tanárai: Liezen-Mayer és Wagner Sándor a barátai voltak, 
Böhm Pállal, a magyar életképfestővel egyetemben, kik azóta 
valamennyien a müncheni temetőben nyugosznak vele együtt. 
Mig Benczúr Gyula négy évvel Wéber halála előtt hagyta ott a 
müncheni Akadémia festőtanári állását — Piloty örökét —, hogy 
a budapesti festő Mesteriskola élére álljon.

Wéber előtt hasonlóan külföldön foglalkozva halt meg jóval 
előbb Olaszországban Markó Károly, Angliában Brocky Károly, 
mint a régi elődök, a Németországban elhalt Kupeczky és Má- 
nyoki, vagy mint az utódok: Munkácsy, Paál László. Horovitz 
és Zichy Mihály. A németek meg addig Velencébe jártak meg- 
ittasulni, mint Goethe, s egyúttal meghalni is, mint Wagner, s a 
németek legnagyobb festője: Feuerbach.

De az bizonyos, hogy a mi művészeink nem divatból, vagy 
jólétből haltak meg idegen földön, hanem azon kényszerűségből, 
hogy itthon nem volt nekik kenyerük. Mint Szőnyi Ottó mondja: 
ha Wéber továbbra is itthon marad, le kellett volna mondania 
minden művészi álomról s reávetette volna árnyékát a teljes el- 
sekélyesedés, legföllebb, ha arcképezésből és néhanapján oltár
képfestésből tengődhetett volna.

A 20 éves ifjú amúgy is sóvárogva nézte végig: mint vonják 
föl a pécsi székesegyház déli homlokzatára a jobbsorsra érdemes 
Bartalits Mihály képfaragó mester óriási apostolszobrait, a primi- 
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tiv kőtömböket. Bent a székesegyházban Dorfmeister festetté ab
ban az időben á Corpus Christi kápolnát. A mellékoltárokat az 
osztrák Kupelwieser Leopold, Endre Johann és a magyar Boross 
Nép. János, ki Tolnában működött, látták el képekkel. Még ugyan
azon mellékoltárokon a 22 éves Zichy Mihály szintén festett már 
valamit. De hogy mit? Erről ma már semmi emlékünk nincsen.

Akkor is úgy volt, hogy a magyaroknak pártfogás és munka 
híjján idegenbe kellett menniük. Mig a szemfüles idegeneket dé
delgetve magunknál tartottuk. Wébernek is külföldre kellett men
nie. Mert akkoriban nem volt különben sem magyar festőisko
lánk. A magyarrá lett élelmes olasz Marasztoni Jakab iskolája, — 
melyben rövid ideig Lotz és Zichy is inaskodott — épp az előtt 
mondta fel, szintén pártfogás híjján, a szolgálatot, hogy Wéber 
Münchenbe hajózott.

A históriafestést, — amelyre Wéber a fejét adta, — a néme
tek szolgáltatták akkortájban. Bécsben Krafft Péter hagyományait 
reformálták. Münchenben a nagy nazarénus Cornelius után Kaul- 
bachot realizálta Piloty, a káprázatos, újfajta drámai rendező. 
Lotz akadémikus monumentális festést Bécsbe Rahl-hoz megy 
tanúi ni. Mig ugyanott az „életképes“ szépen festést, Zichy mes
terétől, az akadémiaellenes Waldmüllertől lehetett még mindig 
elsajátítani. De a tiroli Defregger már Pilotyhoz sietett, úgy mint 
a nagyszerű lengyel Matejko. Viszont az osztrák csataképfestő 
Pettenkofen, Szolnokra jön, hogy Magyarországot, — az Alföldet 
— fölfedezze a művészet számára. Mi pedid Geigernél rendeljük 
meg a történelmi illusztrációinkat és 1825-ben egy Zrínyi Miklós 
kirohanását ábrázoló nagy történeti festményt, egy valóságos 
panorámaképet, rendelünk — ugyan kinél? — Krafft Péternél. 
Bécsben. Pyrker érsek idegen festőkkel végeztette az egri dóm 
festőmunkálataít, akár csak később mi tettük a 80-as években a 
székesegyház restaurálásakor.

*
Wéber Ferencet nagyon szerethették itthon, amig Leonardó

hoz hasonlatosan ezermesterkedve pingálgatott. Itthon nem töre
kedett sem tanítómestere Hochrein .József, sem Boross Nép. János 
kenyerét elvenni, akik akkor nálunk templomfestők voltak. Ö in
kább az ő számukra dilettáns maradt. A dilettánst pedig arról is 
meg lehet ismerni, napjainkban is, hogy többnyire elajándékozta 
kedves időtöltésből készült munkáit. A magyar ember természete 
meg az, hogy ma is még rendíthetetlenül szereti az ajándékmű
veket. Tehát: a hivatásos dillettántizmus neki tökéletesen meg
felel. Mondhatni: Wéber korában csakis a műkedvelőket szerette 

6
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igazán a magyar társadalom. Nem az anyagi szegénység tette, 
hogy nem szeretett önálló művek birtokába jutni a magyar em
ber, hanem az a téves felfogás, hogy a művészek csak pénzes 
üzletemberek, bankárok, nagyjövedelmű mecénások kedvteléséből 
— és legfölebb az állam és a városok vásárlásaiból — élhetnek. 
De sohasem az ő zsebükből!

Wéberről feljegyezték, hogy pécsi korszakában ismerőseiről 
ajándékban nagyszámú arcképet, barátainak sok tájképet, életké
pet festett. Mások voltak Wéber egyéb biedermayeres zsánerképei 
is, mint az 1864 után Piloty alatt kialakúit hivatásos Wéber, a 
Münchenben alkotó mester nagyszabású kompozíciói, amelyekért 
már nagy pénzt kellett fizetni s éppen ezért ezekből a művekből 
már semmi sem jutott hozzánk.

De mégis csak öröm az nekünk, — hála Ludwig Ferenc dr. 
városi ny. tiszti főorvosnak, aki ezt az egész ünnepséget eredeti
leg kezdeményezte és előkészítette, — hogy Wéber munkássága 
után közel félszázaddal még mindig megindító lelkesedéssel be
szél e művekről, — Wéber szülővárosának egy fiatal művésztes- 
tülete: a Pécsi Képzőművészek és Műbarátok Társasága és szív
ből örül az igazi művészet föntmaradásának.

így egész bizonyos, hogy ez az „ifjú szivekben“ való tovább
élés Wéber Xav. Ferenc születésének igazi centennáriuma.

A Wéber-ünnepély bezáró beszéde.
Elmondotta: Török Lajos, a pécsi képzőművészek és műbarátok társaságának elnöke.

Igen tisztelt ünneplő közönség!
A „Pécsi Képzőművészek és Műbarátok Társasága“ nevében 

melékezem meg én is Wéber Ferenc festőművészről.
Emlékünnepet ülünk. Gondolatban körülálljuk egyik elköltö

zött embertársunk sirhalmát, ott állunk a csend és béke honában 
fejfája körül a szomorúfüz alatt. Az emberi sors: az elmúlás 
rejtélyes gondolatát törtük át és Wéber Ferencet egy rövid órára 
visszahoztuk magunk közé. Megemlékezni az elköltözöttről, a 
legszebb, legemberíbb gondolat.

Azt hiszem, minden gondolkodó ember foglalkozik az em
beri élet értelmével és céljával. Minden gondolkodó embernek 
vannak csendes, visszavonult órái, amelyekben eltűnődik az életen 
és az elmúláson. Elgondolja, hogy jól-rosszul végigéli életét, 
amelynek a sok küzdés és megpróbáltatás után vége egy pont,
— a sirhalom. Elgondolja, hogy életében központ volt, amelyet
— földi nagysága szerint — kisebb, vagy nagyobb kör vett körül. 
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Elgondolja, hogy halála után a kör, lett légyen az bármilyen 
nagy, hirtelen összezsugorodik, s amint lassan eltűnnek a tisz
telők, ellenségek, barátok és rokonok, eltűnik a kör is, s ő az 
ember a teljes feledés éjszakájába vész. Kérdi tehát az ember, 
hogy hát akkor mire való az élet ? Sötét gondolatok ezek, ame
lyek azonban egy emlékünnep gondolatköréből ki nem küszö- 
bölhetők.

Vigasztaló és megnyugtató, hogy vannak életek, amelyeknek 
értelmét és célját látjuk, s amelyeknek alkotásai a késői utódo
kat is foglalkoztatják. Ilyen élet volt Wéber Ferenc élete is. Min
den emberi élet földi értékét, jó emlékének időtartama méri fel. 
Wéber Ferenc festőművész élete még a közelmúlté, hiszen van
nak, kik személyesen ösmerték, de már most is megállapítható, 
hogy élete és munkája érték volt. Művész volt, akit — bár idegen 
— még a művészet egyik nagy és előkelő otthonában: München
ben is értékeltek. Pécs város közönsége minden időben kiváló 
fiai közé sorolhatja. Azok közé tartozott, akiket az életükben kö
rülvett nagy kör, távol haláluk után is nagy maradt, akiknek 
emléke hosszú időn át élni fog, s akiknek földi értelemben is 
érdemes volt élniök.

Gondoljunk szeretettel reá, hiszen embertársunk és művész 
volt, s olyan jól esik tudni, hogy a halál még a földön sem jelent 
mindig teljes feledést.

Emlékezzünk!

KISEBB KÖZLEMÉNYEK.
Bíróválasztás Mohácson Mária Terézia korában. Kevés és 

gyér adat szolgál Baranyában a községek közigazgatásának fejlő
désére. Oka valószínűleg abban rejlik, hogy az eddigi kutatások
ban nem fektettek nagy súlyt a kisebb közületekre vonatkozó 
adatok összegyűjtésére. Pedig minden valószínűség szerint sok 
és kultúrhistóriai szempontból rendkívül értékes anyag van még 
az egyes községek leveles ládájában, amelyek számos olyan 
kérdésre adnak felvilágosítást, amelyek előtt a szakemberek is 
tanácstalanul állanak. Így igen kevés adatunk van arra vonat
kozólag is, hogy a községi közigazgatás fejének, a bírónak az 
állása miként alakult ki, hogyan illeszkedett be a közigazgatás 
keretei közé, hogy történt kiválasztása a Mária Terézia idejében 
bekövetkezett rendezés előtt.

G*
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Az a jegyzőkönyv, amelyet alább publikálok, éppen azért 
nagy fontosságú, mert az általános rendezés elöttről szól. Mária 
Terézia ugyanis a biróválasztás formaságait és alapelveit az 
addigi jogszokások alapján 1767-ben kiadott „Urbáriumodban fek
tette le. Tudomásom szerint eddig Baranya egy községének irat
tárából sem publikáltak ilyen jegyzőkönyvet, amely sok érdekes 
helyi szokást örökített meg, de reávilágit arra is, hogy a bírói 
állásnak már ebben a korszakban milyen nagy jelentősége volt 
s milyen nagy jelentőséget tulajdonítottak neki fenn és lenn 
egyaránt.

Az okirat megértéséhez szükséges tudni azt, hogy Mohács 
püspöki város volt. A püspöki uradalmak tagja. A püspököt, mint 
földesurat, a helyben lakó tiszttartó képviselte, a bíróválasztáshoz 
azonban a püspök rendszerint mint meghatalmazottat az uradal
mak igazgatóját küldötte ki. Ma a bíróválasztást, mint hatóság 
a járás főszolgabírája vezeti. Itt a hatóságot a földesúr képviseli, 
illetve annak megbízottja. A jegyzőkönyv királyi rezolucióra 
hivatkozik. Ez alatt azt a királyi határozatot kell érteni, amelyet 
Mária Terézia 1747-ben bocsátott ki és amelyben pontosan kör
vonalazta a földesúri jogokat és Mohács város kötelezettségeit. 
Ennek 6. pontjában a királynő elrendeli, hogy a bíróválasztás 
úgy történjék ezentúl, hogy a bírót a földesúr jelöli ki, a község 
lakossága választja és a választást a földesúr megerősíti. Ez a 
rendelkezés ugyanígy van meg az 1767-es urbáriumban. Mohács 
tehát már ennek a nagyfontosságu rendeletnek kibocsátása előtt 
20 évvel eszerint választ.

A királyi rezoluciónak ezt a pontját az indokolta, hogy a város 
és a püspökség között örökös volt a súrlódás a bíró választás 
körül. A földesúr saját bizalmi emberét szerette volna a bírói- 
székben látni. Ezzel szemben a város lakossága saját jelöltjét 
emelte a polcra, rendesen olyan embert, akiben saját érdekeinek 
leghatékonyabb védelmezőjét látta. Nem egyszer előfordult tehát, 
hogy a választást a földesúr megsemmisítette, sőt az újonnan 
választott bírót, aki választás után a bírói jogait gyakorolni akarta, 
egyszerűen letartóztatta és börtönbe vetette azon a címen, hogy 
megválasztása törvénytelen volt. Nem egy mohácsi bírót királyi 
rendelet szabadított ki az uriszék tömlöcéből. A királyi rendelet 
tehát a középutat választotta. Megengedte, hogy a püspök jelöljön 
három férfiút s ezek közül válasszon egyet a város közönsége. 
Ha azután a három közül nem azt választották meg, akit ő 
szeretett volna, még mindig megvolt a joga, hogy a választást 
nem erősítette meg. — Erre azonban nem igen van példa.



85

Az első bíróválasztási jegyzőkönyv 1763-ból maradt fenn. 
Ez azonban csak töredékes. Magának a választásnak mikéntje 
nincs megrögzítve benne. Az első bíróválasztásról szóló jegyző
könyv, mely egyetlen egy mozzanatot sem hagy figyelmen kívül, 
1765-ben kelt. A bíró rendesen november 1-én, a közigazgatási és 
hadiév kezdetén lépett hivatalba s egy évre választották, még 
pedig november 1-én.

A jegyzőkönyv pedig szól eképpen :
Anno 1765 die 12 mens. 9,-vembris in Eppali oppido Mohács 

sequens Judicis restauratio facta est.
Elérkezvén a Bíróválasztásnak ideje Királyi Őfelsége resolu- 

tioja szerint, minthogy bizonyos okok és dolgok miatt fellebbi 
hónapban, első napján az restauratiot tartani nem lehetett, Szt. 
Márton nap után való első napon regvei korán az város házához 
városi esküttek és érdemesebb emberek a kösség körül össze
gyűlvén minden csendességgel onnét a Parochialis templomban 
tartott isteni szolgálatra szt misének hallgatására elmentenek és 
szt misét nagy áhitatossággal meghallgatván minnyájan seregesen 
ismét a városházhoz mentenek.

Ennek utána confideálván, szokás szerint, az esküttek és a 
város bírája Darázsy Péter a kulcsokat pöcséttel együtt, melyek 
a bírói hivataljára bízva voltának az asztalra téve consignálta 
és bocsánatot kérvén, hogy ha bírói kötelességének eleget nem 
tett volna, helyéből felkelt és a többi esküdtek közé magát 
helyezte.

Ez meglévén négyen az esküttek közül, nyolcán a többi 
emberek közül rendeltettek, hogy Mts püspök ur Őexelentiája 
prefektusához és plenipotentiáriusához tettes Erdődi András Úr
hoz az residentiában bírói candidációra kimenvén, értelmire adnak 
az uj bírónak választását és alázatosan kérték, hogy candidánsok 
neveit kiadni és levélben általküldeni méltóztassanak.

Kik is mindjárt felkelvén tisztölt Pr. (aefectus) és Pl. (eni- 
potentarius) Úrhoz szépen kimenvén az egész községnek restau
ratio okáért egybengyülését az ttölt1 Urnák értelmére adták és 
candidánsok írásban jegyzet neveknek kiadásáért alázatosan instál- 
tak, kiknek kéretére nagy csendességben és zenebona nélkül a 
restauratiot tartanák és elvégeznék.

1 tisztölt.

Tisztartó Muczina György ur által a bepőcsételt levélben 
három candidánsok neveit beküldötte.

Vissza jővén tehát a kiküldött emberek a sessionális házhoz 
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a tisztartó ur előre beköszönvén Prefectus urnák jó hasznos 
intéseit s parancsolatját előre megjelentette, hogy úgymond : 
minden csendességgel kiabálás nélkül és zenebona nélkül ezen 
restauratiot tartanák. Az eskiittekkel együtt leült és az levelet az 
nótáriusnak kezébe adván, aki mindenek látára felszakasztván 
és benne megirt candidansok úgymint: Darázsi Péter, Varga 
Máthé, Csernics Miklósnak neveit mindenek hallatára elolvasta.

Halván olvasni, az három candidans emberek mindjárt ki
léptek, hogy pedig annál csendesebben folyék az választás az

Mohácsi sokácok. Vásár-jelenet.
Rajzolta Walter Buhe lipcsei iparmüv. akadémia igazgatója.

többi emberek is mind kiküldettek és egyenként az voksolásra 
hivattak elkezdvén tehát az esküiteken az után az közembereken 
mindannyian midőn voksaikat megmondották.

És elvégezvén behivattak-’ és az három kandidátusok közül 
minthogy Csernics Miklósnak legtöbb szavazata vala, mindnyájan 
közönségesen bírónak választották és emelték. Ennek utána ismég 
minyájan mind közönségesen, a ttölt Pr. és Pl. Úrhoz az resi- 

’ t. i. a választó közönség.
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denciában elindulván, kimentenek, aki, pedig nem, az ajtó nyitva 
lévén kint állottak.

Inspektor Vass Zsigmond és udvari prefektus urak jelen
létiben az nótárius mindnyáj ok nevében ttes prefektus és Pl. úr
hoz szólván alázatosan könyörgött, hogy Mts Eő Exellenciátul 
úgy mint Földes urtul nekie adatott autoritása és hatalma által 
azon újonnan választott birót birói hivatalában megerősíteni és 
conflrmálni ne terheltessék. Ki is föllebbirt hatalmával megerő
sítette és birói hivataljában confirmálta szép istenes oktatásokkal 
és intésekkel mindenek hallotára adván neki: hogy ő magát jól 
szorgalmason és híven viselje, igazságot úgy szeginynek, mint 
gazdagnak és akárminemü nemzetnek, nem tekintvén semminemű 
személyválogatást, hanem lelkiismerete szerént ítélne, igazságot 
szolgálna és a közönséges jónak előmozdításán szorgalmatos- 
kodjon, az földes urához hiv és igaz legyen. Ellenben a többieket 
intette, hogy mindenekben neki engedelmeskedjenek és szavát 
fogadják. Ezen oktatás meg lévén, nekie jó szerencsét és eset
legesen többi jelenlevő urakkal együtt kívánván, elbocsájtotta.

Ismég onnan a város házához mindnyájan visszatérvén, 
esküiteknek választása okáért, hogy mivel Darázsy Péternek az 
választott biró után több voksa lett vicebirónak választatott, de 
ezt megköszönvén, — hogy csak egy esztendeig nyugadalomban 
lenne, mivel sok üdökig hol város bírája, hol esküttye vala, — 
resignált, hanem helyette Cselley Márko, aki az elmúlt esztendőben 
is v. birói hivatalban volt, abban megmarasztaltatott és a többi 
esküttek is, akik tavai valának a többi emberek által meghagyat
tak az esküttségekben és elöbbeni hivatalokban megerősittetek.

Ezek után városi szolgák választattak.
Minthogy pediglen későre esett az idő az hütelletétel ezen 

nap meg nem lehetett, hanem másnapra halasztatott.
Ez meglévőn ki haza, ki biró házához köszönésre mentenek.
És igy vége lett az restaurationak.
Mint a jegyzőkönyvből kitetszik, a biróválasztás egész szer- 

tartásszerü komolysággal folyt le. A birót az egész község közön
sége (nem a képviselőtestület) választotta, névszerinti nyilvános 
szavazással (és nem közfelkiáltással). A bíró a város közönsége 
előtt hivatalbalépés előtt esküt tett. Épigy a többi tisztviselők : 
esküdtek is. vitéz Horváth Kázmér dr.

1790. április 1-én Bálovics Pál viceszolgabíró a „mohácsi 
processusban“ a következő „rendelést“ bocsátotta ki, amelyet 
április 4-én hirdettek ki Mohácson :*

1 Az okmány eredetije Mohács város hirdető könyvében 1788—1793. évből.
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Teczett a Mindenható Istennek Fejedelmünket 2-dik Joseff 
császárt a Világnak árnyékából ki szollétani,2 ki minek előtte az 
Hallandók közül ki költözött volna, édes hazánkat Magyar Or
szágot, régi Törvényes Állopottyában tudniillik abban mellyben 
még 1780-dik Esztendőben volt, visza állítani, Es mind azon Ren
deléseket, mellyket emlétett Fölséges Ur bé hozott, vagy hozni 
akartt mint helyteleneket, semmivé tette és mindé erejék nélkül 
lenni declarálta. Azért is

’ II. József meghalt 1790. febr. 27. Jellemző az itt közölt rendelet arra a fel
fogásra, amellyel a hatóságok is a császár rendeletéit látták, pedig a mai szem
üvegen nézve egész magától értetődő rendelkezések voltak s ma nélkülük az életet 
el sem lehetne képzelni. Pár évtized múltán ezeket a reformokat a vármegye, 
illetve Mohács tényleg keresztül is vitte.

3 A II. Józset féle földreform ugyanis Mohácson a földesúr földjét teljesen 
elválasztotta a városi lakosság földjétől és a nincsteleneknek nagy földterületeket 
osztott szét, amelyek azok tulajdonába mentek volna át. A rendeletben jelzett 
comissio három évig dolgozott s a munka épen befejezés előtt állott, mikor II. Jó
zsef meghalt.

1- mo. Hazánknak drága Hintse Szent Istvány Király dicső 
Koronája, melly is egynéhány esztendőkig Németh Országban 
Pécsben Számkivetést tartatott, múlt Februarius Holnapnak 21-dik 
Napján Nagy Pompával és Ceremóniával ágyuknak Harsogássai 
Közt Buda Várába olly móddal hozatott, hogy ott mint leg
drágább Kints a Szt. István Király Szent jobb kezével ezután 
mindég jó őrizet alatt tartassák.

2- do. Minden Embernek tudtára légyen, hogy az Katona 
Conscriptio és ezen alkalmatossággal az Házakra irtt Numerusok 
csak egyedül arra végre voltak, hogy elvegyék az Magyarok Sza
badságát a Császár maga akarattya szerint és a Katona életre 
alkalmatos ifflut a Házok Numerusa szerint el vitesse, Erre való 
nézve rendeltetett

a) Hogy azonnal minden Rendben levő Emberek a Házi Nu
merusokat le vakarván, helyét bemeszeljék és az örökös szolgá
latot mutató jegyet semmivétegyék.

b) Azon tábla, melyen az Falu Neve és Numerusa irva van, 
kivágassék.

c) Az Utakat mutató Kezek hasonlóképpen ki irtassanak.
d) Az gazdák ezután a született és meg holtt gyermeket, 

úgy az szolgálatban állott és eleresztett szolgát nem tartoznak az 
Váross házánál bé jelenteni, ki vévén ha adóssak nem volnának.

3- 0. Erőszakossan béhozatott és terhesebb Portiora célzó 
Földek3 kimérése, melly az szegénységnek nem kevés véres veré- 
tékkel szerzett Pénzébe teltt, semmivé tétetik és azért



89

e) Az Helység kezében levő Comissionalis írások vagy az 
Földes Uraságoknak által adassanak vagy oda tétessenek, ahol 
soha hasznát senki sem veheti.

f) A mezőken levő úgynevezett szakaszt karók tüstént ki 
vágatassanak.

4- 0. ... Senkinek ezután Szabad ne légyen 100 Forintot 6 
írton feliül járandó Interesértt Derék Pénzének el vesztése alat 
másnak költsönözni.

5- to. Az cripták ezután föl nyittatnak és szabad lészen ez
után (annak módja szerint) az holtt Tetemeket abba el temetni.

G-o. A Normális Iskolákat ennek előtte Kormányzó Inspec- 
torja hivatallyátul megfosztatott és az Oskolának igazgatása a 
Plébánus Urakra a régi mód szerint szál és azért Törvényünk 
ellen bé hozatott Didactrum, vagyis a Tanulásért való fizetés és 
az Inspectoroktul a Gazdákra vetett Büntetés Pénz cassáltatott.

Szekcső4 die 1. Április 1790. Balovics Pál m. k. vszolga Biró L. s. 
Rendelések mindenkinek tudtára publikáltassanak.

v. H. K. dr.

4 A főszolgabirák székhelye ekkor nem volt Mohácson, hanem rendesen ott 
lakott a főszolgabíró és gyakran a szolgabirák is, ahol a birtokuk feküdt. Ez a 
rendelet azért kelt Szekcsőn, mert ott lakott Bésán, az akkori főszolgabíró.

Szalántai sokácok télen. Rajzolta Walter Buhe lipcsei iparművészeti akadémia 
igazgatója.
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Mose a szigetvári erődben. A szigetvári erődben a hosszú 
török megszállás alatt mecset is készült, mely a várnak vissza
foglalása (1689) után Vecchy gr. parancsnok számára lakás gya- 
náni szolgált. Később fegyvereket raktároztak el benne. Évtizedek 
múlva, 1760—70 körül a katonai főhatóság (consilium bellicum) 
a szigetvári plébánoshoz intézett iratban elrendelte, hogy a szigeti 
várban levő ezen török mose, mely egészen eddig fegyverraktár 
céljára szolgált, rendbehozassék és katonai kápolnává átalakit- 
tassék. Az öregség és hadi sebesülések következtében elgyengült 
katonák ne kényszerüljenek isteni tiszteletre a várból kimenni, 
hanem otthon a várban nyujtassék nekik mód és lehetőség a 
teinplombajárásra. Mindez azonban a plebánosi jogok sérelme 
nélkül történjék ; ne legyen továbbá a plébános kénytelen e célra 
második káplánt is tartani. A legnagyobb ünnepeken azonban az 
összes katonák kötelesek lesznek a plebánia-templomba menni. 
A szigetvári plébános ezen rendeletet a várőrséggel karöltve végre
hajtotta és engedélyt kért Országh Endre püspöki helynöktől, 
hogy az immár felszerelt és berendezett kápolnát felszentelhesse. 
A helynök azonban az ügy szokatlanságára való hivatkozással 
a Pozsonyban időző Klimó György püspöknek engedélyét tartotta 
kikérendőnek.

A székesegyház első zenekara. A székesegyház a török hó
doltság után az 1704. évtől kezdődöleg lett lassankint isteni tisz
teletre berendezve. Orgonát is szereztek, orgonistát is szerződ
tettek és a vele kötött megállapodást Írásba foglalták. Kapucsy 
György mint kántor-kanonok irta alá latinul a németnyelvű szer
ződést, mely 1712. szept. 2. kelt Pécsett. Az orgonista neve Witt
mann János Mihály. Nyilvánvalóan német anyanyelvű. Fizetése 
havonkint kilenc forint, — évenkint egy új öltözet ruha és sza
bad lakás. Kötelezve van, hogy egy alkalmas ifjút az orgona
játékba bevezessen, hogy a templomi zene igy az óhajtott hely
zetbe kerüljön (dass mit der Zeit die Music in erwünschten Standt 
gelangen möge).

A székesegyház zene- és énekkarának első jegyzéke, melyet 
a helyi levéltárok révén felkutatni lehetett a következő zené
szeket, énekeseket sorolja fel tisztségük és fizetésük megjelö
lésével :

Paumann Ferenc Antal karmester, (majstro di capella). Fize
tése: évi 200 forint, 24 p. m. búza, 12 akó bor, 6 öl fa. — Köteles 
volt két énekes fiút élelemmel, ruházattal ellátni és őket ének
ben és zenében oktatni. Ezen fáradozásának és kiadásának fede
zésére évente 100 forint készpénz, 12 p. m. búza és 12 akó bor
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lett számára kiutalva. — Schwoboda János bassista; fizetése évi 
150 forint, 24 p. mérő búza és 12 akó bor. — Jürgens Antal altista 
és choralista ; jövedelme évi 150 forint, 20 p. m. gabona és 12 akó 
bor. Waldt Kristóf Miksa, első klarinétos; kapott évente 140 fo
rintot. Terményben 20 mérő búzát és 12 akó bort. — Khülsz Já
nos György, második klarinétos; fizetése 150 forint. Terményben 
ugyanúgy mint az elsőé. Fizetésüket negyedévenkint kapták. 
Lakáspénzük felét a székesegyházi pénztár téritette meg nekik. — 
A fizetési táblázat 1742. ápr. 2. kelt, és Berényi Zsigmond gr. 
püspök irta alá. Szentkirályi.

REPERTORIUM
BARANYAMEGYE NÉPRAJZÁRÓL AZ ÚJABB IDŐBEN.
Baranya érdekesen szép népviseletéről újabban sok szó esett 

mindenfelé. Előadások, cikkek jelennek meg szaklapokban, tudo
mányos és népies körökben. A néprajzi megfigyelések sok eset
ben egyéni megfigyelések, összességükben mégis megyénk színes, 
szép népviseletét, népszokásait adják. Baranya népeinek történe
tével nem foglalkozik még ma egyik néprajzi írónk sem, pedig 
ezzel az ősi telepeket kapnók meg és egyes községek monográfiája 
teljes lenne. Ne feledjük el azonban, hogy a községek alapítási 
idejéről csak a legritkább esetben vannak történelmi adataink, 
ami minden munkát megnehezít.

Családnevekkel eddig egy kutatónk, Endl János kölkedi kör
jegyző foglalkozott, ki a mohácsi sokác családnevek összeírását 
végezte anyakönyvek s más kutatás alapján. Igaz, hogy nem ád 
teljes képet rövid munkája, de hisszük, hogy a folytatása is 
megjön.

Nagyon értékesek a betyár romantikák, amelyek szintén 
hálás témát adnak a szorgos kutatónak. Lakodalmi szokások, 
leánykérés, keresztelés, népmondák, babonák, mind-mind kedves 
tárgyak, melyek összegyűjtése lassan, fokozatosan folyik Bara
nyában.

Baranya néprajzáról az újabban megjelent cikkeket és elő
adásokat a következőkben mutatjuk ki:

1. Baranya és Pécs. Felolvasás vetített képekkel. Tartotta 
Rónaky Kálmán dr. Budapesten a Magyar Turista Egyesület meg
hívására a régi képviselőházban. Előadását eredeti baranyai nép
dalokkal kísérte.
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2. A baranyai népmondákról és babonákról. írta Gondán 
Felicián dr. Megjelent a Dunántúl 1929. december 25.-i számában. 
Részleges.

Nagykozári sokác nők.

3. Adatok a sokácok eredetének tanulmányozásához. írta 
Endl János. Mohácsi Hírlap, XII. évfolyam, 21. szám. Mohácsi 
sokác családnevek összegyűjtése.

4. Az élő néphit a hivatalszobában. írta Madarassy László dr. 
Budapesti Hírlap, 1928. dec. 20. sz. Püspökbogádról szól.

5. Járkáló, bujdosó nóták. Ormánysági népszokás, népdal, 
írta Madarassy László dr. Budapesti Hírlap 1930. dec. 21. számá
nak képes melléklete.
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G. A tanító a néprajz szolgálatában. írta Fejes György dr. 
Katolikus Iskola. Pécs. VIII. évf.

7. A pécsi és baranyai céhekről. írta Fejes György dr. Ipa
rosok Lapja. Pécs. 1929. január 1. Dunántúl. Pécs. 1929. aug. 15.

8. Baranyavárrnegye népei. Felolv. Tartotta Fejes György dr. 
a pécsi Nemzeti Szabadtanítás Egyesületben 1929. január 25.-én 
vetített képekkel.

9. Ugyanaz a Pécsi Népfőiskolán, 1929. február 13.-án.
10. Ugyanaz a pécsi szigeti-külvárosi egyházközség díszülé

sén. 1929. február 10.-én vetített képekkel.
11. Megyénk etnographiája. Vetített képekkel kísért előadás 

Mohácson, a mohácsi szabadlyceum megnyitó dísz-közgyűlésén. 
Tartotta Fejes György dr. 1929. január 31.-én.

12. Baranyamegye népviselete. Vetített képekkel kísért elő
adás. Tartotta Fejes György dr. a Székesfehérvári Múzeum-Egye
sületben. 1929. november 13.-án.

13. Baranyai népművészet és népszokások. Előadás a pécsi 
Agoston-téri iskolánkívüli népművelés egyesületben. Tartotta 
Fejes György dr. vetített képekkel, 1929. november 6-án.

14. Püspökbogádi néprajzi útról. Irta Madarassy László dr. 
Budapesti Hírlap. 1929. szept. 26.

15. Walter Buhe dr., a lipcsei iparművészeti múzeum igaz
gatója 1929. okt. 12—16. napjaiban a pécsi múzeum vezetőjével 
bejárta Baranya falvainak jó részéta néprajzi dekorativ művészet 
tanulmányozása végett.

16. Das strickende Dorf. írta Walter Buhe dr. Lipcse. Meg
jelent a Die Grüne Post 1930. jan. 26.-i számában, Berlin. Német- 
bólyi harisnyakötőkről szól, képekkel.

17. Spuren des Deutschtums in Ungarn. írta Walter Buhe dr. 
Deutsche Frauen Zeitung. 1929. dec. 25. Leipzig. Képekkel. Baranya 
népeiről.

18. Fahrt in ungarisches Land. írta Walter Buhe dr. Beyers 
für Alle. Leipzig. 1930. IV. Jahrgang. 19. Heft. Szalántai sokácokról 
szól, képekkel.

19. Die Volks-Leben in Südungarn. (Baranya.) írta Walter 
Buhe dr. Leipziger Illustr. Zeitung 1929. decemberi számában. 
Baranya népeiről szól.

20. Az ormánysági népviselet. írta Kiss Géza. Etnographia 
1931. 1. száma.

21. A baranyai sokácok. Vetített képekkel kísért előadás a 
Magyar Tudományos Akadémián 1931. február 25.-én. Tartotta 
Fejes György dr. a Néprajzi Múzeum meghívására.
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A szerkesztőség a repertorium teljességét szeretné kidol
gozni, miért is tisztelettel kérünk mindenkit, ki Baranya népraj
zával’foglalkozik, vagy foglalkozott, szíveskedjék a szerkesztőt 
erről értesíteni: Pécs, Rákóczi-út 11. szám alá. Fejes György dr.

A MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI.
A múzeum őskori agyag kézi-tűzhelye. A múzeum régészeti 

tárgyai között van egy 25 cm. magas, agyagból készült kézi-tűz
hely. Lelőhelye ismeretlen, de valószínű Makáralja, ahonnan már

18. kép. Őskori kézitűzhely 19. kép. Őskori tűzhely Ószentivánról.
a pécsi városi múzeumban.

igen sok bronzkori tárgy került a múzeumba. A többi agyag-tár
gyak közül ritkaságánál és épségénél fogva kiemelkedik. Banner 
János dr. a Dolgozatok1 V. kötetében a magyarországi analógiák

1 Dolgozatok a m. kir. Ferenc, József tudomány egyetem archeológiái inté
zetéből. Szerkeszti Buday Árpád dr. 1929. V. 1—2. sz. 34—42. oldal.
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felsorolásánál a pécsit is közli képekben és rövid szövegben. A 
görög pyraunos, a trójai füstölő edények és a zsarátnok tartók, 
valamint az őskori kézi-tűzlielyek közötti átmenetet állapítja meg 
benne cikkében.

Őskori agyag kézi-tűzhelyünk (zsarátnok tartónk) 25 cm. ma
gas, elől egy 15x17 cm. nagyságú nyílással. Ez a nyitott rész a 
lehulló hamu eltávolítására és a huzat beáramlására szolgálha
tott. A tűzet az edény felső fedő lapján élesztették, melyen hét 
darab 35 cm.-es lyuk van. Ez a felső rész 27x30 cm. átmérőjű 
szabálytalan kör alak 4 cm. széles peremmel ellátva.

A 18. számú kép a pécsi kézi-tűzhely. A kép felső része az 
edény teteje, vagyis felső része, az alatta levő kép az egész tűz
helyet mutatja. Az edény kettős lapos fenékkel van ellátva, melyek 
közül a felső át van lyukasztva, az alsó a talapzat. A múzeum 
leltári száma 1127 kőkor. — A 19. számú képünk egy teljesen ha
sonló ószentiváni kézi-tűzhely töredéket mutat. Banner János dr. 
ásta ki 1928-ban.

Ugyanilyen kézi-tűzhely került elő Öszentivánon, Szőregen, 
Magyarádon, Röszkén és Bábén az Alföldön. Ezek azonban csak 
hiányos töredékek, mig a pécsi ép, egész.

Az értékes agyag kézi-tűzhelyünk teljes ismertetését a mú
zeum őskori anyagának ismertetésekor fogjuk közölni.

Értékesebb leletek. Palotcibozsokon a Hirschberg nevű domb
oldalon mély szántás következtében több bronzkori tárgy került 
napvilágra. Legtöbbjét a munkások szét hányták.

Siklóson 1928. szeptemberében a szőlő hegyen mamut cson
tokat ástunk ki. Napfényre került: a mamut két agyara 126, illetve 
116 cm. hosszúságban, alsó álkapocs 2—2 zápfoggal és egy hatal
mas nyakcsigolya. Siklóson már három Ízben találtak mamut
csontokat különböző helyen.

Kisvaszaron a Magyar-Egregyre vezető mezei úton az utat 
javító munkások két Ízben római sírokat, fedtek föl. Mellékleteik 
voltak: törött bélyeges tégla, csontváz, bronz karperec, bronz 
gyűrű, fibula, nyaklánc szemek, agyag-edény és több pénz, amit 
azonban a munkások elhánytak, mert nem volt arany, a többi 
tárgy a pécsi múzeumba került.

Somberekén 1929. október 4-én Schneider János telkén pince 
ásás közben egy római sirt találtak két emberi csontvázzal. Mel
léklet egy bronz gyűrű, fibula, nyaklánc-szemek, agyag-edény 
darabok, melyek legnagyobb része azonban a munkások hanyag
sága miatt elkallódott.

Pécseit 1928. júniusában a PetőfJ-utca kiszélesítésekor a Pe- 
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tőfii-utca és a Szigeti-országút sarkán volt ház lebontásánál a 
régi székesegyház faragott gótikus boltozatának bordaív darabjai
ból néhányat találtak. Ezek a faragott kövek a székesegyház 
1882—1891 évi restaurálásakor kerülhettek a ház falába. A gótikus 
köveket a múzeumba szállíttattam.

Németbólyban 1929. és 1930. években többszöri ásatás folya
mán nagyobb mennyiségű bronzkori mészbetétes agyag-edényt 
ástam ki. Az 1930. évi rendszeres ásatásnál öt agyag-kemencét 
is találtunk, melyek azonban kiemelhetők nem voltak. A német- 
bólyi ásatásról az Értesítő következő számában fogunk beszámolni.

Görcsönyben 1930 május 4-én La Téne-kori sírok feltárása 
volt. Lelet: tekercses bronz fibulák, bronz fonál díszek; karpere- 
cek, agyag-edény darabok, emberi csontok, vas eszköz darabok.

Pécsett az 1930 julius 0-án a Mecseken az abaligeti új műut 
építésénél mamut-csontokat találtak

Pécsett 1926. szeptember 13-án megindúlt, s részlegesen ma 
is folyó csatornázás nevesebb régészeti leletei a következők: 
kőkori agyag edényfül, kővéső, ősállat szarv, agancs darabok, 
agyag-edények. A bronz- és vaskorszak nincs képviselve, ellen
ben a római kor annál szebben. A római kori emlékek a követ
kezők: 177 római sir rengeteg melléklelettel, 2 kősarcophag, egy 
festett dongaboltozatos sirláda, egy ólom koporsó, számtalan 
agyag és üveg edény, arany fülbevaló, rengeteg római tégla, kö
zöttük egy-két feliratos, egy római férfit ábrázoló kőrelief, egy 
feliratos római oltárkő a II. századból, a városon végig vonuló 
római országút nyomai, 39 római háznak alapfala és 853 darab 
római pénz, melyek közül 78 ezüst, a többi bronz. Ezenkívül 4 
bizánci és 3 kelta pénz. A római pénzek leírását más helyen kö
zöljük. A XV—XIX. század is sok emléket adott a csatornázás
nál. 'főbbek között 023 darab közép és újkori pénz, melyek közül 
150 ezüst, a többi réz. vagy bronz. így a csatornázásnál összesen 
1483 ércpénzt találtunk. Érdekesek még a 143 éves török uralom em
lékei : patkók, ágyúgolyók, sátorszegek, vízvezetéki csövek, sar
kantyúk és más ujabbkori apró tárgy. A város csatornázásánál elő
került régészeti eredmény részletes beszámolását az Értesítő jövő 
évi számában közöljük.

Geresclen 1930. október 28-án Öreg Varga János geresdi föld
műves egy agyag korsóban 965 darab ezüst dénárt talált földjén. 
A ritka szép lelet a következőkből áll: Miksa, Rudolf, II. Mátyás, 
II. Ferdinánd és III. Ferdinánd denáraiból 409 drb, az erdélyi feje
delmek ezüst pénzeiből 104 drb, XIII. és XIV. Lajos francia király 
ezüst pénzeiből 45, ismeretlen francia herceg 10, Raguza város 

7



98

ezüst pénzeiből 253 drb és lengyel ezüst garas 88 drb. A sok száz 
ezüst pénz között legérdekesebbek a raguzai ezüst pénzek. A ra- 
guzai köztársaság a XVI. században veretett ezüst pénzei ezek, 
melyeknek előlapján Krisztus álló alakja gyöngysor koszorúban 
glóriolával, a hátlapon pedig Raguza város védőszentjének, szent 
Balázsnak képe.

Pécsett a Széchenyi tér rendezésénél a Nádor szálló előtt 
pécsi mészkőből rakott középkori falakat találtunk, mely több 
szobából álló középkori nagy épületnek a fala volt. A falak körül 
igen sok bronz és réz lemez, ajtósarokvasak, vörös és szürke 
agyagkorsók, szegek, középkori és római téglák. 3 drb olvasha
tatlan római pénz, IV. Béla, Róbert Károly, Nagy Lajos és 
II. Ulászló pénzei voltak. Napvilágra került a belvárosi plébánia 
templom előtt volt régi török kútnak, a sandervárnak vízvezetéki 
csöve és alapépítménye. A legértékesebb azonban az összes lelet 
között a Szent Bertalan templom apsisának, oldalfalainak és be
járatának alapfalai. Ez a Szent Bertalan templom a mai belvárosi 
templom helyén állott, s a középkorban épült. Mikor 1543-ban a 
török elfoglalta Pécs városát, ezt a templomot is felégette. 
1927-ben a város csatornázásánál ennek a középkori templomnak 
néhány alapfalát már megtaláltuk. Most a tér rendezésénél nap
világra került még a templom bejárata is. így a Szent Bertalan 
templom hosszát 45 méterben lehetett megállapítani. A Széchenyi 
tér rendezésénél előkerült leletek még: 11 drb római pénz Nagy 
Constantin, II. Constatinus és Valens idejéből, továbbá két meg
bolygatott római sír, sok középkori tégla, mázas edény darabok, 
agyag korsók, vas szegek, vas csövek, 21 drb XVIII. és 74 drb 
XIX. századi ezüst és réz pénz, mázas kályha csempék és igen 
sok épületfal.

A múzeum látogatói. Az 1930. évben 17.511 egyén látogatta 
meg a pécsi múzeumot. Ezek közt 59 iskolás csoport 3486 növen
dékkel és 87 tanárral volt. A múzeum nevesebb látogatói voltak: 
Jakob Mária Goedemans a Dee Telegraaf hollandi világlap szer
kesztője, Walter Buhe dr. a. lipcsei iparművészeti akadémia igaz- ■ 
gatója, Nelli Nucci a padovai egyetem tanára, a XV. Nemzetközi 
Eszperantó kongresszusról Pécs megtekintésére lerándúlt külföldi 
kirándulók, gróf Zichy Lujza, gróf Zichy György, Hans Reinert 
dr. thübingeni egyetemi tanár, Tabódy Ida alapítványi hölgy, S. 
Jackson Coleman londoni zongora-művész és Soltész Elemér ref. 
tábori püspök.

Fejes György dr.
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EGYESÜLETI HÍREK.
Tiszteletbeli tagjaink. Az egyesület 1930. május 3-án tartott 

XXI. rendes közgyűlése Angyal Pál dr. budapesti ny. r. tanárt és Szőnyi 
Ottó dr.-t, a műemlékek országos bizottságának tudós előadóját egy
hangúlag az egyesület tiszteletbeli tagjává választotta. Angyal Pál dr. 
1908 — 1910. években és Szőnyi Ottó dr. 1910—1917. években az Értesítő 
szerkesztője volt. Szőnyi Ottó dr. még 1910—1921. években titkára is 
volt az egyesületnek. Mind két uj tiszteletbeli tagunknak hervadhatatlan 
érdemei elismeréséül választotta az egyesület tiszteletbeli tagokul.

Tudományos előadásaink. Az 1930-ik évben öt tudományos elő
adást tartottunk tagjainknak és a nagy közönségnek. Ezek: Zajti Ferenc 
fővárosi tanácsnok. Indiai-magyar rokonság címen vetített képekkel, 
BörötzíTy Károly. Székely Bertalan pécsi vonatkozásban címen vetített 
képekkel. Holub József dr. A megyék kialakulása címen, Máté Károly 
dr. A baranyai svábok címen vetített képekkel és Fejes György dr. 
A rómaiak uralma Baranyában címen vetített képekkel. Minden elő
adásunk nagy szánni közönség előtt tartatott meg a városháza közgyű
lési termében.

Tagjaink száma. Egyesületünk 4 tiszteletbeli, 11 örökös. 38 alapító 
és 392 rendes, összesen 432 tagból áll. Az 1930-ik évben a kérlelhetetlen 
halál tagjaink sorából tizet szólított el. Meghaltak: Sebestyén Béla dr. 
és Tichy Ferenc dr. választmányi tagok, továbbá Heilmann János. 
Bodonvi Nándor, Vöröss László, Végh Lajos, Zelms Gyula, Baranyai 
Jenő, Wurster József dr. Mayer József dr. rendes tagok. Emléküket 
kegyelettel őrizzük.

Az egyesület tisztikara. Elnök: Gróf Benyovszky Móric, alelnök: 
Koszits Kamill, Reuter Camilló dr., titkár: Fejes György dr.. ügyész: 
Szuly Jenő dr., pénztáros: Tarai Lajos. Számvizsgálók: Günther Mi
hály dr., Taizs József, Róna Jenő, ellenőr: Sziebert Róbert.

Választmány: Andretzky József, Arnhold Nándor, Birkás Géza dr., 
BörötzíTy Károly, Félix Antal dr., Fischer Béla, Gebauer Ernő, Hanuy 
Ferenc dr. Holub József dr., Horváth Viktor dr., Kiss Albin dr.. Kiss 
József, Kőszeghv Gyula, Lenkei Lajos, Linder Ernő, Ludwig Ferenc dr., 
Nendtvich Andor dr., Nickelszky Géza, Péter József. Pilch Andor, Reeh 
György, Róna Jenő. Rónakv Kálmán dr.. Schaurek Ráfael dr., Schmidt 
Lajos dr.. Szentkirályi István, Török Lajos, Vasváry Ferenc dr., Visy 
László dr., Zsolnay Mattyasovszkv Tibor.

Múzeumi bizottság: Andretzky József, BörötzíTy Károly, Holub 
József dr., Koszits Kamill. Reuter Camilló dr.. Schaurek Ráfael dr., 
Schmidt Lajos dr.. Török Lajos, Vasváry Ferenc dr., Zsolnay Mattya- 
sovszky Tibor.
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20. kép. Tormási magyarok.



/intik bútorok, régiségek 
és |eladásaj 

úgyszintén vállalom szakszerű javításaikat. 
Állandó raktár régiségekben. 

Schreiber Antal

vétele

Deák-utca 19. sz. Telefon: 27-69.

Megbízható, jó és olcsó 
fűszer- és csemegeárúkat

KÖVES csemegéinél 

Pécs, Széchenyi-tér. Telelőn 20-42.

Szent István-Társulat
könyvkereskedése

Pécs, Széchenyi-tér 18. sz. 
Telefon 11-79.

Dúsan felszerelt raktár:
Művészeti és egyéb szakmunkákban, zeneművekben, 

papirosárú- és írószerekben.
Pécs városi levelező-lap különlegességek.

Siklósi tnárványbányák. 

Piacsek és Suschnik 
Pécs, Zsolnay Vilmos-utca 13. 
Művészi márványmunkák, mint oltárok, epita- 
phiumok, síremlékek, falburkolatok stb. Továbbá 
villamos kapcsolótáblák márványból és palából.

FfiedleraladárI
könyvkötészete

Pécs, Király-utca 7. szám
KÉSZÍT minden e szakmába vágó 
munkákat jó, olcsó, erős, ízléses, mü-

Angster József és Fia 
orgona- és harmóníumgyár r. t. 

Pécsett.
Új orgonák és harmóniumok. Javítások, tisztítások 
és hangolások. Új homlokzatsípok a legrövidebb 

idő alatt készülnek.
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még nincs rádiója,

elavult fűtő- és anódtelepekkel kell 
bajmolódnia,

készüléke nem jól működik,
forduljon bizalommal

MOLNÁR ARTUR
rádiószaküzletéhez

Pécs, Széchenyi-tér 15. sz. 
Becserélem régi rádióját!
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MAGYAR KIR. LÖPORÁRUDA.

SZALAYéTrICHTER
FEGYVER-, LŐSZER-, SPORT-, VADÁSZATI-, MECHANIKAI- 

ÉS ELEKTROTECHNIKAI CIKKEK NAGYRAKTÁRA 
PUSKAMÜVES MŰHELY w RÁDIÓCIKKEK

Pécs, Király- és Mór-utca sarok
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Telefon

25-41
Telefon

25-41

Részletfizetésre,
megkönnyíteti fizetési feltételekkel is kapható

Katonai, csendőrségi, pénzügyőri és vasátas egyenruházati cikkek, 
sapkák, kardok stb. nagy választékban, legolcsóbb árakon

Tennisz-, football-, boxoló- és mindenféle atlétikai felszerelések 
nagy raktára

PÉCS, 193Í.

NYOMATOTT TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
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