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GÁBOR OLIVÉR

KÉSÕ ANTIK NÕI ÉKSZEREK ÉS HASZNÁLATI
TÁRGYAK A 2002. ÉV PÉCSI ÁSATÁSAIRÓL

A Janus Pannonius Múzeum régésze, Kárpáti Gábor 2002-ben két helyen is,
egyenként több mint száz sírt számláló temetõrészletet tárt fel Pécs belvárosában.
Ezek a temetõk a római kori Sopianae (késõ antik nevén Quinque basilicae) külterüle-
tén voltak, az akkori városfalakon kívül. Valószínûleg nem csupán a városlakók, ha-
nem a környék keresztényeinek egy része is ide temetkezett, ezért származik oly sok
sír éppen ebbõl az idõszakból. A két temetõrész közül az egyik a rég ismert ókeresz-
tény temetõhöz tartozik. Ennek sírjai a Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos Gimnáziumá-
nak udvarán kerültek elõ. A másik temetõbõl korábban csupán egy kivégzés eredmé-
nyének tekinthetõ gödör került elõ a Vásárcsarnok közelében, tele levágott fejekkel, il-
letve ami megmaradt belõlük: koponyákkal. A tavaly nyári ásatás ehhez közel, a
Czinderi utca két oldalán folyt, a tervezett Árkád üzletház helyén.

A temetõk sírjai között látványosabbak a nõi sírok, hiszen a nõket gyakran a
temetés alkalmával éppen úgy, vagy még jobban felöltöztették, feldíszítették, mint
ahogy életükben ezt maguk megtették. A nõk pedig már akkor is szerették az ék-
szereket, kelméket, drágaságokat stb. Életkori különbségek azonban akadtak. A
közelmúlt népszokásaihoz hasonlóan a fiatal lányokat, akik haláluk miatt nem érték
el életük „csúcspontját”, a menyasszonyságot, gyakran a sírban próbálták meg
kárpótolni, és fiatalságuk okán még több ékszert kaptak. Ezzel ellentétben, az idõ-
sebb nõket, akik amúgy már nem törõdtek annyit a szép ruhákkal, a sírban is egy-
szerûbben öltöztették. Az értékek sírba tétele persze függött a halott és családja
anyagi helyzetétõl, hiszen a tehetõsebbek gazdagabb temetést rendezhettek, míg
a szegény családok halottai talán életükben sem viseltek túl sok ékszert. Néha
presztízs okokból a szegény halottak mellé bekerülhetett valami értékes tárgy, ami
egyébként erõsen próbára tette a családok anyagi erejét.

Különbséget kell tenni a különbözõ okokból sírba került tárgyak között, ame-
lyek eltérõ lelõ-helyzetben kerültek elõ. A viseleti tárgyak egyrészt a praktikum
okán a ruha vagy haj hordását segítették, de ezek is lehettek díszesek, vagy kevés-
bé díszesek. Ilyenek a hajtûk és ruhakapcsoló tûk, melyek készülhettek csontból
vagy bronzból, végükön díszítéssel. Az úgynevezett fibulák pedig nem mások, mint
díszes biztosítótûk vagy brosstûk. Szintén a lepelszerû ruhák összefogása okán
hordták õket az egyik vállon, vagy ritkán mindkettõn. Ezek is lehettek díszesek
vagy egyszerûek. Általában bronzból, ritkán vasból készültek, néha pedig nemes-
fémbõl voltak, vagy aranyozták õket. A fésûk csontból készültek, és általában egy-
szerû geometrikus díszítést kaptak. Gyakran hordták õket a hajban.

A másik viseleti tárgycsoport azon ékszerek csoportja, melyek nem prakti-
kus okokból, hanem a hölgyek ékítése céljából tartoztak a megjelenéshez. Ilyenek
a karkötõk, gyûrûk, fülbevalók, nyakláncok. A karkötõk csontból, vasból, fekete
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üvegbõl vagy bronzból készülhettek. Leggyakrabban a bal karon hordták õket,
vagy ha mindkét csuklón voltak, akkor általában a balon volt több belõlük. A
Czinderi utcai temetõ 38. sírjában például 6 darab is volt egy kézen. A csontkarkö-
tõket leginkább koncentrikus körökkel díszítették, a bronz daraboknak viszont sok-
szor volt kígyófejes vége. A gyûrûk ritkán csontból, üvegbõl vagy ezüstbõl, inkább
pedig vasból vagy bronzból készültek. „Pecsétlõs-gyûrûk” esetén színes üveg-
paszta berakásaikat alakokkal is díszíthették. Ezeket hívjuk gemmáknak. Fülbeva-
ló esetén nemesfémre vagy bronzra kell gondolnunk, mivel tudjuk, hogy ma is ez-
zel lehet leginkább elkerülni a kilyukasztott fül begyulladását. Nyakláncok tekinte-
tében leggyakrabban az egyszerû üvegpaszta gyöngyökbõl összefûzött típussal
találkozik a régész a késõ antikkor leletei között. Néha azonban maszkos, amfora
alakú vagy poliéder gyöngyök is elõfordulnak.

A viseleti tárgyak nem minden esetben vannak a sírban abban a helyzetben,
ahogy viselték õket, néha csak betették a halott mellé.

Vannak egykori használati tárgyak is, melyek elõkerülnek a nõk sírjaiból. Kö-
zülük leggyakoribb az agyagkorsó, az üvegpalack vagy üvegfiola, illetve néha fém-
edények és fémlemezekkel megerõsített faládikák. Ezek a tárgyak már inkább
praktikus eszközök, melyek korábban nyilván a halott legszemélyesebb tárgyai
közé tartoztak, és az õt eltemetõ rokonok úgy gondolták, hogy többé már senki se
használja õket, ezért helyezték a sírba.

A sírokban elõforduló tárgyak utolsó csoportja pedig már inkább a temetési
rítushoz kötõdik. Ilyenek lehetnek az odahelyezett kövek, áldozati edények, ottma-
radt vasdarabok, gyászolók koszorúi, vagy esetleg a sírjelölések, sírkövek. Ezen
tárgyakat a halott korábban nem használta, csak a temetési szertartás alkalmával
kerültek a sírjához.

Jelen ismertetõnkben a 2002. évben feltárt két, egymástól távol levõ, de
nagyjából egykorú temetõ jellegzetes nõi sírmellékletei közül válogatunk. Olyano-
kat, melyek szépségük folytán méltán tarthatnak számot a Pécs régmúltja iránt ér-
deklõdõ közönség figyelmére.

Elõször a Nagy Lajos Gimnázium udvarán talált 12. számú kislánysír mellék-
letei közül egy láncos bronztálkát mutatunk be (1. kép). A tálka a test mellett volt,
lefelé fordítva. Amikor az ásatás során felvettük, kiderült, hogy madárcsontok van-
nak alatta. Az ételmelléklet jelképes adásának szokása nem ismeretlen jelenség.
Az õskortól kezdve kapcsolódik ez a halottakkal kapcsolatos hiedelmekhez. A szo-
kás alapja, hogy a túlélõ rokonok nem igazán fogadják el szeretteik halálának té-
nyét, és annak túlvilági útjára útravalóként ételt és italt tesznek a sírba. Ilyen étel-
melléklet maradványai lehettek a madárcsontok, egy viszonylagosan értékes
bronztálka alá téve. A rítus nyilván szimbolikus, a 3–4. században élt emberek rég-
rõl örökölt szokásként még folytathatták. A kereszténység megjelenésével azon-
ban ez a tradíció lassan véget ért, mivel a keresztény hit úgy tartja, hogy a halál
után nem a test él tovább, hanem a lélek. A megtalált bronztálka viszont nagyjából
épségben vészelte át a föld alatt eltöltött kb. 1600 esztendõt, a régészek és a mûér-
tõ mai közönség nagy örömére.
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Ugyanebben a temetõben a fõ sír (20. sír) egy felnõtt nõ sírja volt. Elham-
vasztott testének maradványait mellékleteivel együtt egy kiégett falú gödörben ta-
láltuk meg. E gödör fölé késõbb egy temetõi épület került, biztosítván a halott szá-
mára a róla való kiemelt megemlékezés lehetõségét (2. kép). A rengeteg értékes
sírmelléklet közül itt most az arany fülbevaló-párját (3. kép) és az arcfestékeihez
való, vele együtt eltemetett palettát (4. kép) mutatjuk be. A hamvasztáskor a fülbe-
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valót talán kevéssé érte a tûz, mivel az
arany nem olvadt meg, és a betétként
hozzá tartozó üvegkövek sem sérültek.
Nem tudhatjuk, hogy utolsó útjára kifes-
tették-e még egyszer a hölgyet, de az
biztos, hogy arcfestõ palettáját utána
már nem használta senki sem.

Még egy hamvasztásos kislánysír
érdemel figyelmet ebbõl a temetõbõl. A
hamus maradványok közt az ásatás so-
rán két agyagmadarat találtunk (5-6.
kép). Az egyik talán egy kakas, a másik
galamb vagy tyúk. Ez utóbbi össze volt
törve, de tartozékaként elõkerült egy
agyaggolyócska, mely eredetileg a tárgy
belsejében lehetett, csörgõként. Nyilván-
való, hogy a kislány egykori játékai száll-
tak vele együtt a sírba. Szomorú temetés
lehetett, számunkra viszont példát szol-
gáltat a régi korok gyermekjátékaiból.

A másik, a Czinderi utcai késõ an-
tik temetõ leletei közül két sír is figyelmet
érdemel. A 38. sírban olyan hölgy feküdt,
akinek rengeteg karkötõje volt (7. kép). E
karkötõk különféle anyagokból készül-
tek, és különféle módon voltak díszítve.
Valószínûleg életében minden karkötõ a
nõ tulajdonában volt, de nem hordta
mindegyiket egyszerre. Elképzelhetõ,
hogy csak a szertartás „pompája” miatt
húzták fel a kezére az összes darabot.

A 13. sírból az egyébként szegé-
nyes temetõ legértékesebb lelete került
elõ váratlanul. Egy fémfoglalatba helye-
zett achát drágakõrõl van szó, melynek
értéke ez esetben háromszoros: egy-
részt régisége, másrészt drágakõ értéke
folytán, harmadrészt pedig azért, mert
valóban szegényes mellékletû sírok kö-
zött volt ez a sír. Amelyik család ilyen
szegény temetõben temetkezett, bizo-
nyára nehezen engedhette meg magá-
nak az értékes tárgy „elvesztegetését”.
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Mégis valami oknál fogva a hölgy megkapta a „túlvilágra” is ezt a személyes tár-
gyát, de hogy mi okból, azt talán örökre homály fedi.
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Petrovich Ede emlékére

FEDELES TAMÁS

RUDOLF PRÉPOST A SZABAD MÛVÉSZETEK
BOROSTYÁNKOSZORÚSA ÉS A KÁNONJOG

LICENCIÁTUSA*

Az egyetemet végzett, nagy tudású személy nevével elsõ alkalommal 1383
augusztusában találkozunk a pécsi székeskáptalan préposti méltóságában, majd
a következõ közel két évtizedben folyamatosan szerepel az oklevelekben.1 Szemé-
lye már Petrovich Ede figyelmét is felkeltette, és kutatásai nyomán arra a követ-
keztetésre jutott, hogy Rudolf a középkori pécsi egyetem tanára volt.2 Érvelése
annyira meggyõzõ volt, hogy Klaniczay Tibor e szavakkal méltatta: „Elfogadható
az a rendkívül szellemes eljárás is, amellyel Petrovich egy közelebbrõl nem ismert
Rudolf személyében tovább bõvíti a pécsi professzorok kurta névsorát.”3

Magam a pécsi székeskáptalan tagjai után kutatva találkoztam elõször a
prépost nevével, majd a káptalan hiteleshelyi okleveleinek feldolgozása közben
újabb adatok kerültek elõ, melyek segítségével pécsi mûködése, és ezáltal talán az
egyetem történetének egy kis szelete is árnyalhatóbbá tehetõ. Ezek ismertetése
elõtt nem haszontalan Petrovich kutatási eredményeinek rezüméje.4

8

* Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet Boda Miklósnak tanácsaiért

1 1383. augusztus 8. MOL, Mohács elõtti gyûjtemény. Diplomatikai Levéltár (DL) 87552 és Diplomati-
kai fényképgyûjtemény (DF) 251770; 1387. július 19.; DL 7287; 1387. november 7.; Hazai Okmánytár.
I–V. Gyõr, 1865–1873. VI–VIII. Bp. 1876–1891. (HO) V/172–176. p.; 1392. február 18.: Tkalèiè, Ivan
Baptista: Monumenta Historica Episcopatus Zagrabiensis. I-II. Zagrab, 1874. I/332–334.p.; 1393. no-
vember 19.: DL 7825; 1393. november 19.: Codex diplomaticus. Ed. Fejér, Georgius. I–XI. Budae,
1829–1844. (CD) CD X/2. 134-136.p.; 1397. március 29.: DL 94049; 1397. április 26.: DL 8214; 1398. jú-
nius 9.: DL 8333; 1399. szeptember. 24.: DL 8479; 1399. október 2.: DL 8480; 1400. január 21.: DL
8613; 1400. március 2.: A zichi és a vásonkeõi gróf Zichy-család idõsb ágának okmánytára. I–XII. Nagy
Imre, Nagy Iván, Véghely Dezsõ (szerk.). Pest–Budapest, 1871–1931. (Z) V. 153-154.p., Reg.: Kõfalvi
Tamás: A pécsváradi hiteleshely pécsi vonatkozásai. In: Pécs szerepe a Mohács elõtti Magyarorszá-
gon. In: Tanulmányok Pécs történetébõl 9. Font Márta (szerk.), Pécs, 2001. 155.p; Zsigmond-kori okle-
véltár. I–VII. Mályusz Elemér, Borsa Iván (szerk.), Budapest, 1951–2001. (ZSO) II./1. 122. sz.
2 Petrovich Ede: A középkori pécsi egyetem megszûnése. 161-163.p. In: A JPM Évkönyve 1966.
153-170.p.; Uõ.: A középkori pécsi egyetem ismeretlen tanárai. 293-295.p. In: Irodalomtörténeti Közle-
mények LXXI. 1967. 290-296.p.; Uõ: A középkori pécsi egyetemre vonatkozó források. 93-95.p. In: A
600 éves jogi felsõoktatás történetébõl 1367–1967. Csizmadia Andor (szerk.). Pécs, 1968. (Studia
Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 60.) 89-108.p.
3 Röviden ismertette Petrovich elképzelését. Klaniczay Tibor: Megoldott és megoldatlan kérdések az elsõ
magyar egyetem körül. In: Irodalomtörténeti Közlemények LXXVIII. 1974. 165.p.; Uõ: Hagyományok ébreszté-
se. Budapest, 1976. 143-144.p. Az 1994-ben megjelent Korai Magyar Történeti Lexikonban (KMTL) is az
egyetem tanárai közt szerepel, tehát a szakirodalomban elfogadott tényként kezelik. Koszta László: ‘Pécsi
egyetem’ In: Kristó Gyula (fõszerk.), Engel Pál, Makk Ferenc (szerk.). KMTL Budapest, 1994. 538.p.
4 Az összefoglalásnál általában nem hivatkozom Petrovich munkáira, mivel a fentebb említett tanulmá-
nyaiban könnyen visszakereshetõk az adatok. Lásd 2. sz. jegyzet.
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IX. Bonifác pápa (1389–1404) formuláriumában található egy oklevél, mely
egy ismeretlen püspöknek engedélyezi, hogy a pécsi egyetem kánon- és római jogi
tanárai részére egy-egy alkalommal a pécsi egyházmegyében lévõ székeskápta-
lan, a püspökvárban mûködõ, valamint a pozsegaszentpéteri társaskáptalan pré-
posti javadalmát fenntartsa, illetve folyósítsa. Az oklevél keltezését meghatározan-
dó Petrovich sorra vette a három intézmény prépostjait, akik a dekretális elõadásá-
hoz szükséges egyetemi fokozattal rendelkeztek. A pozsegaszentpéteri prépos-
tokról a korszakban nem talált adatokat,5 a pécsi társaskáptalan prépostjaira
1360–1402 között szintén nem talált információkat,6 a 15 sz. közepéig összeállított
névsorban pedig nem talált egyetlen személyt sem, aki megfelelõ egyetemi grá-
dussal rendelkezett volna. A székeskáptalan élén álló személyek vizsgálata azon-
ban eredményt hozott. Az 1365–1386 közti „adatnélküli” periódust követõen össze-
állította a nagyprépostok névsorát, szintén az említett évszázad közepéig, és így
jutott el Rudolfhoz, aki „iuris canonici licentiato et in artibus baccalaureo” fokozattal
megfelelt a kritériumoknak. Petrovichnak prépostságáról az 1387–1400 közti inter-
vallumból voltak adatai, melyet az említett oklevél pontosabb keltezésének segít-
ségével 1384-ig kitolt.7 Rudolf pécsi mûködését azonban a préposti méltóság el-
nyerése elõtt és az egyetem alapításához (1367) közelebbi idõben (1372) is való-
színûsíteni tudta. Vilmos pécsi püspök (1361–1374) ugyanis 1371 szeptemberé-
ben a Szentszéktõl felhatalmazást kapott, hogy az ország egyházaiban 3 kanonoki
javadalmat tarthasson fenn három alkalmas személy számára. Majd a következõ
évben egy Rudolf nevû illetõt, aki ugyancsak a kánonjog licenciátusa volt, az egri
székeskáptalanban kanonoki stallumhoz juttatott. Petrovich a két azonos nevû és
egyetemi grádussal rendelkezõ személyt azonosította, majd ezt a következõképp
indokolta: „Rudolf azért kapta a pécsi püspöktõl (természetesen a király engedé-
lyével, mert erre vonatkozik a kitétel: nominando in cancellaria) az egri kanóniát,
hogy a pécsi egyetemen tanítsa a kánonjogot. Késõbb a pécsi formuláré alapján
fölcserélte az egri javadalmat a pécsi préposti tiszttel, de azért, hogy az egyetemen
tovább tanítson.”8 A nevébõl német származására következtetett, valamint a fenti-
ek alapján pécsi tartózkodását 1372–1400 közé helyezte.

Egyetemi tanulmányai nyomán – mint fentebb már említésre került – a sza-
bad mûvészetek borostyánkoszorúsa és a kánonjog licenciátusa volt, ám az újabb
kutatások nyomán sem sikerült megállapítani, hogy melyik egyetemen végezte ta-

9

RUDOLF PRÉPOST

5 1383. február 2-án Szlavóniai Istvánnak Miklós nevû fia, kánonjogi licenciátus állt a pozsegaszent-
péteri társaskáptalan élén. In: Klaniczay…i.m. 1974. 166.p.; Klaniczay…i.m. 1976. 144-145.p.
6 1377. április 15-én egy végrendelet felvételénél tanúként szerepel Eberhard, a pécsi társaskáptalan
prépostja. DL 94101, Pécz nembeli András kisprépostról az elsõ általunk ismert adat: 1398. június 9.:
DL 8333, regesztája: ZSO I/5355. sz.
7 A datálásban az oklevél adresse része volt meghatározó, ugyanis az, mint fentebb láttuk egy püspök-
höz szólt, míg Alsáni Bálint pécsi püspök (1374–1408) 1384. december 17-én megkapta a bíborosi kala-
pot, így azt követõen kijárt neki a cardinalis címzés. In: Áldásy Antal: Alsáni Bálint bíbornok. Budapest,
1903. 26-27.p.; Fügedi Erik: Alsáni Bálint, a pécsi egyetem második kancellárja. In: Jubileumi tanulmá-
nyok a pécsi egyetem történetébõl. Csizmadia Andor (szerk.). Pécs, 1967. 104.p.
8 Petrovich … i.m. 1967. 294.p.

9
PSz-2003-02.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2003-02_Nyar\P CSI SZEMLE-2003-02_Nyar.vp
Tuesday, February 12, 2013 7:45:05 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



nulmányait.9 Pécsi prépostságára vonatkozó információink bõvültek Petrovich ku-
tatásai óta, hisz õ 1387-bõl rendelkezett konkrét adatokkal, és csak hipotetikusan
terjesztette ki javadalomviselésének intervallumát 1384-ig.10 Petrovich feltételezé-
sét azonban teljes mértékben igazolja egy 1383-ban kiállításra került oklevél.11 Ez a
pécsi székeskáptalan által kiadott hiteleshelyi privilégium a Baranya vármegyében
fekvõ Pálosfalva nevû birtok (possessio) Pálosfalvai Mikch fia: Péter és Borfylesei
Dezsõ fia: Mikch, valamint Szigeti Damján fia: Ferenc mester közt történt felosztá-
sát bizonyítja. E diplomában olvashatjuk elsõ alkalommal Rudolfnak mint a prépos-
ti méltóság viselõjének nevét. Ahhoz, hogy még pontosabban meg tudjuk határozni
javadalomviselésének kezdetét, ismét a káptalan közhitelû kiadványaira kell figyel-
münket fordítani, hisz a privilegiális alakban kiállított oklevelek megadják a kápta-
lan élén álló személy nevét.12 Az imént említett kiadványt megelõzõ utolsó fennma-
radt – tárgyunk szempontjából releváns – diploma 1382-ben kelt, melyben a kápta-
lan a ztrezai pálosok számára írt át egy oklevelet privilegiális formában.13 E kiad-
ványban a méltóság- és hivatalviselõk neveit olvashatjuk, de a prépost nincs meg-
nevezve,14 így – a káptalan hiteleshelyi gyakorlatát szem elõtt tartva – joggal követ-
keztethetünk arra, hogy az oklevél kiállításának idején nem volt betöltve a káptalan
préposti méltósága.15 Ezek alapján tehát Rudolf pécsi prépostságának kezdetét
1382. 06. 07.–1383. 08. 08. közti idõszakra tehetjük.

Pécsi tartózkodását, mint láttuk, Petrovich 1372–1400 közé helyezte.16

1372-ben az egri káptalanban juttatta kanonoki stallumhoz Vilmos püspök, hogy
annak javadalmát húzva a pécsi egyetemen tanítson.17 A Vilmos számára kiállított
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9 Kovács Béla: Studensek, magisterek, doctorok. In: Archivum. A Heves Megyei Levélár Közleményei.
Eger, 1983. 5-41.p. A szerzõ tanulmányában a Heves megyébõl származó és az ott mûködõ személyek
egyetemi tanulmányairól nyújt áttekintést 1526-ig. Ez egyébként arra is bizonyíték, bár argumentum e
silentio, hogy Rudolf azért nem szerepel az összeállításában, mivel nem tartózkodott Egerben, csak a
javadalmat húzta.
10 1387. november 7-én kelt privilégiumban szerepel neve. HO V/172-176.p.
11 1383. augusztus 8.: DL 87552 és DF 251770 (csonka)
12 Amennyiben betöltötték a préposti stallumot, úgy a méltóságot viselõ személy neve még akkor is sze-
repel a privilégiumokban, ha az illetõ távol volt székhelyétõl az oklevél kiállítása idõpontjában. Jó példa
erre Uski János és Gatalóczi Mátyás, akiket a királyi szolgálat szinte állandóan elszólított Pécsrõl, ám a
kiadványokban nevüket feltüntették. Fedeles Tamás: Két pécsi prépost a 15. század elsõ felébõl. In: Pé-
csi Szemle 2002. Nyár, 21-27.p.
13 1382. június 7. Mályusz Elemér: A szlavóniai és horvátországi középkori pálos kolostorok oklevelei
az országos levéltárban III. In: Levéltári Közlemények 1931/3. sz. 95.p.
14 Miklós lector szerepel a „datum et actum per manus” formulában, majd utána a következõ szemé-
lyek: Barnabás dékán, Imre székesegyházi, György valkói, Balázs aszúági és Pál tolnai archidiaco-
nusok.
15 Koszta László: A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi tevékenysége (1214–1353). In: Tanulmányok
Pécs történetébõl 4. Font Márta (szerk.). Pécs, 1998. 97.p.; Fedeles Tamás: A pécsi székeskáptalani
hiteleshely. A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi feladatokat ellátó tagjai és munkájuk színterei
(1354–1363). 15. In: Pécsi Szemle 2001. Tavasz 13-19.p.; Uö.: A pécsi székeskáptalan személyi össze-
tétele a hiteleshelyi oklevelek tükrében (1354–1437).In: Font … i.m. 2001. 104.p.
16 Petrovich… i.m. 1966. 162.p. és Petrovich… i.m. 1967. 295.p.
17 Pontosan nem lehet meghatározni az idõpontot, mivel a bejegyzés csak „Anno secundi domini
Gregorii” van keltezve, így XI. Gergely pápa (1370–1378) pontifikátusa alapján 1371. december
30.–1372. december 29. közötti idõszakra datálható. Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae
illustrantia. (Mon. Vat.) Ser. I. Tom. I–VI. Budapest. 1885–1898. I/1. 479-480.p.
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pápai felhatalmazásban azt olvashatjuk, hogy „nominando in cancellaria”, amely
kitételt – véleményem szerint – úgy is értelmezhetünk, hogy Rudolf a püspök által
irányított királyi capellában tevékenykedett.18 E feltevés mellett szólhat az a tény is,
hogy szintén abban az évben és ugyancsak Egerben kanonoki javadalmat adomá-
nyozott a püspök Kolozsvári Bálintnak, aki nem rendelkezett egyetemi fokozattal,
így neve nem hozható kapcsolatba a pécsi egyetemmel.19 Petrovich fentebb citált
értelmezését (ti. a király engedélyével adományozhatott javadalmat Vilmos) to-
vább gyengíti, hogy 1371-ben több fõpap kapott pápai engedélyt javadalmak ado-
mányozására, és a jóváhagyásokban semmilyen utalás nincs a királyi konszenzus-
ra.20 A pécsi püspök engedélye az egész ország területére vonatkozott, míg az em-
lített fõpapoké csak a joghatóságuk alá esõ területekre.

Joggal vetõdhet fel a kérdés, hogy miért éppen az egri székesegyház kano-
noki testületében adományozott javadalmakat a püspök, miért nem Pécsett? Meg-
oldásként kézenfekvõ magyarázatnak kínálkozik az a feltevés, hogy Vilmos püspö-
ki székhelyén ekkor nem volt szabad kanonoki javadalom, így kerülhetett kiállításra
a – többi fõpap számára szóló engedély szövegétõl eltérõ – pápai jóváhagyás.
Eger mellett, az ott éppen üresedésben lévõ stallumokon kívül kellõ indoknak lát-
szik, hogy püspöki székbe emelkedését megelõzõen Vilmos az egri székes-
káptalan prépostja (1358–1361) volt, így az alkalmasint fennmaradó személyes
kapcsolatain keresztül elég információval rendelkezhetett az ottani javadalmak
üresedésérõl és nem utolsósorban dotáltságukról.21 Feltevésünk szerint – bár ada-
tokkal nem tudjuk alátámasztani – így Rudolf a királyi kápolnában nyerhetett alkal-
mazást, mely intézményben Nagy Lajos király (1342–1382) korában a jogban já-
ratos (iurisperitus), a jogtudományt egyetemen elsajátító, fokozatot szerzõ szemé-
lyek mûködtek.22 Rudolf német származását valószínûsítõ Petrovich Edével egyet-
értünk, így ez alapján talán nem járunk távol az igazságtól, amennyiben arra követ-
keztetünk, hogy már 1353 elõtt egymással kapcsolatba kerülhettek, amikor Vilmos
IV. Károly császár (1346–1378) diplomatája volt. E hipotézis által, nagyobb reali-
tást nyer Rudolf mûködése a királyi kápolnában és a pécsi egyetemen, hisz Vilmos
nyilvánvalóan olyan személyeket alkalmazott, akik képességeirõl, tudásáról saját
tapasztalatai révén bizonyosodott meg, vagy számára respektált emberek szava-
tolták azt számára.

11

RUDOLF PRÉPOST

18 1358–1374 közt állt a királyi kápolna élén és egyben viselte a titkos kancellári hivatalt. Engel Pál: Ma-
gyarország világi archontológiája (1301–1457). In: Magyar középkori adattár PC CD–ROM.;
Szentpétery Imre: Magyar oklevéltan. A Magyar Történettudomány Kézikönyve II. 3. Budapest, 1930.
158.p.
19 1372. szeptember 19.: Klaniczay …i.m. 1974. 166.p.
20 1371 novemberében kapott felhatalmazást János váci, László nyitrai, Mihály egri püspök és Tamás
esztergomi érsek. Alkalmasint csak a dátum elírása végett szerepel az 1374-es évnél Demeter erdélyi
püspök számára kiállított engedély, a nap megegyezik az elõzõekkel. A felhatalmazások szövege, ter-
mészetesen a nevektõl eltekintve, azonos: „Date est potestas […] ut auctoritate apostolica possit
personis ydoneis conferre tres canonicatus et prebendas ac duos personatus, dignitates aut officia, et
quinque alia beneficia curata vel non curata, ad ipsius collationem spectantia.” Mon. Vat. I/1. 466. p.,
479.p., 483–484.p. és 520.p.
21 Koszta László: ‘Vilmos’ In: KMTL 730-731.p.
22 Bónis György: A jogtudó értelmiség a Mohács elõtti Magyarországon. Budapest, 1971. 29-45.p.
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A prépost egyetemi mûködése tehát nem lehet kérdéses, azonban pécsi tar-
tózkodásának és préposti méltóságának idõbeli differenciája nem megoldott.
Amennyiben egyetértünk azzal, hogy 1372-tõl az egyetemen tanított, úgy nem vilá-
gos hogy a – közhitelû oklevelek tanúsága alapján – ekkor üresedésben lévõ pré-
posti stallumot miért nem kapta meg már akkor. Erre kellõ magyarázatként szolgál-
hat, hogy ugyan nem volt betöltve a méltóság, ám jövedelme más célokra lehetett
fenntartva. Az évi 300 aranyforintot jövedelmezõ stallum – nézetem szerint – már
ekkor is az egyetem tanárai számára biztosította a honoráriumot, a Petrovich által
1384-re datált pápai bullában foglaltakkal megegyezõen. Tudjuk, hogy Galvano di
Bologna, a híres padovai jogtanár Pécsett a kánonjogot adta elõ, és honorárium-
ként évi 600 aranyforintot, Ürög falu 70 arany forintra taksált tizedjövedelmét és
egy pécsi lakást biztosított számára a püspök és káptalana.23 Ezt a Csizmadia An-
dor szavaival élve „szokatlanul magas tiszteletdíjat” megítélésem szerint úgy fo-
lyósíthatták, hogy annak felét, mely pontosan megegyezett a nagypréposti javada-
lom éves bevételével, a szóban forgó dignitas jövedelmét vették igénybe. A XI.
Gergely pápa (1370–1378) által kiadott pápai bulla ezt a honoráriumot, a püspök
és káptalana kérésére, Galvano életére szólóan megerõsítette.24

Galvano 1374-ben távozott Pécsrõl, azonban alkalmasint az említett össze-
get, a bulla értelmében, továbbra is megkaphatta. Ezért kerülhetett kiállításra az – a
sajnos mára az enyészet homályába veszõ – supplicatio amelyet teljesítvén a
Szentszék engedélyezte a pécsi püspöknek, hogy az egyházmegyéjében mûködõ
három káptalan préposti javadalmát az egyetem tanárai számára fenntarthassa.
Amennyiben e hipotézis megállja a helyét, úgy áthidalható lenne a fentebb említett,
eddig nem tisztázott probléma: Rudolf pécsi tartózkodásának és prépostságának
kezdete közti több mint egy évtizednyi különbség.

Rudolf pécsi préposti mûködésérõl 1383-tól, a hiteleshelyi oklevelekbõl
szerzünk tudomást, míg folyamatos egri javadalomviselésére egy 1376-ban kelt
pápai bullából következtethetünk. Ebben a pápa a pécsi egyetem tanárait és tanu-
lóit ismét felmentette a rezideálás kötelezettsége alól.25 Így vélhetõleg õ az egye-
tem tanáraként továbbra is élvezte az egri stallum biztosította jövedelmet. Konkrét
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23 1372. szeptember 30.: Koller, Josephus: Historia Episcopatus Quinqueecclesiarum. III. Posonii,
1784. 129-131.p., CD IX/4. 429-431.p.; Ábel Jenõ: Egyetemeink a középkorban. Budapest, 1881.
51-52.p.; Régi magyar egyetemek emlékezete. Válogatott dokumentumok a magyarországi felsõokta-
tás történetéhez 1367–1777. Szögi László (szerk.). Budapest, 1995. Magyar fordítása 59–60.p.
24 „[…] szeretett fiaink, a pécsi egyház káptalanjának tanácsa és beleegyezése alapján a mondott isko-
lában való eme egyházjogi elõadásaid fejében örök idõkre neked, örököseidnek és utódaidnak adomá-
nyozta és ajándékozta […]” Szögi… i.m. 1995. 59.p. Említi: Csizmadia Andor: Galvano di Bologna pécsi
mûködése és a középkori magyar jogi oktatás egyes kérdései. 112-113.p. In: Csizmadia … i.m. 1967.
111-128.p.
25 1376. január 16.: Ábel…i.m. 1881. 53.p.; Koller… i.m. 1784. 178-180.p.; Szögi… i.m. 1995. Magyar
fordítása 61–62.p. Egy 1367. szeptember 12-én kelt oklevélben V. Orbán pápa (1362–1370) Lajos ki-
rály kérésére mentesíti a rezideálás kötelezettsége alól az egyetem tanulóit, magisztereit. Békefi
Remig: A pécsi egyetem. Budapest, 1909. 124-125. p.; Hivatkozik erre az okmányra: Gabriel, Asztrik
L.: The mediaeval universities of Pécs and Pozsony. Frankfurt am Main, 1969. 23.p., Petrovich…i.m.
1968. 90.p.

12
PSz-2003-02.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2003-02_Nyar\P CSI SZEMLE-2003-02_Nyar.vp
Tuesday, February 12, 2013 7:45:05 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



adatok híján csak valószínûsíthetõ, hogy a pécsi préposti méltóság elnyerésével
lemondott egri javadalmáról.26

Életérõl rendelkezésre álló utolsó információnk 1400-ból származik. Ekkor
Pécsett a káptalant több társával együtt képviselve a Gadányi nemesek ellen folyó
perüket a pécsváradi konvent tanúbizonysága elõtt elhalasztották.27

A vélhetõleg halála folytán üressé vált préposti stallumba László zágrábi pré-
post, pécsi kanonok került.28

A préposti stallum a hiteleshelyi oklevelek alapján (1367–1401)

DÁTUM PRÉPOST JELZET / KIADÁS

1367. június 11. – DL 87422

1368. augusztus 25. – DL 87433

1369. július 24. – DL 94434

1371. július 8. – DL 35158

1376. május 6. – DL 100148

1377. január 4. – DL 6395

1382. június 7. – DL 34646

1383. augusztus 8. Rudolf DL 87552

1387. július 19. Rudolf DL 7287

1387 november 7. Rudolf HO V/172–176.p.

1392. február 18. Rudolf Tkalèiè I/332–334 p.

1393. november 19. Rudolf CD X/2. 134–136.p.

1393. Rudolf DL 7825

1397. március 29. Rudolf DL 94049

1397. április 26. Rudolf DL 8214, DL 8401

1398. június  9. Rudolf DL 8333

1399. március 29. Rudolf DL 8479

1399. szeptember 24. Rudolf DL 8480

1400. január 21 Rudolf DL 8613, DF 289128

1401. április 20. László Z V/249–250. p.

13
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26 Petrovich… i.m. 1966. 162-163.p., Petrovich… i.m. 1967. 294.p.
27 Z V/153-154.p.
28 1401. április 20.: Z V/249–250. p.
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MATTYASOVSZKY-ZSOLNAY ZSÓFIA

175 ÉVE SZÜLETETT ZSOLNAY VILMOS
150 ÉVES A ZSOLNAY GYÁR

Avató beszéd, Pécs, 2003. április 24.
Zsolnay Vilmos emlékfalánál elmondta ükunokája,

Mattyasovszky-Zsolnay Zsófia

Tisztelt Egybegyûltek!

Õs-Atyánk, Zsolnay Vilmos most felavatandó emlékfalánál, 175. éves szüle-
tésnapját ünnepelni gyûltünk össze.

Készülvén beszédemre, megkérdeztem a Jubíleumi Bizottság titkárát, Komor
István urat. Mire gondoltak, mit szeretnének a családtól hallani? Kifejezetten kért
arra, hogy a közelmúltról is beszéljek, ezért kérem, nézzék el nekem, ha komorabb,
hosszabb, s tán nehezebb is lesz a szövegem, de higgyék el, a vége optimista lesz!

Zsolnay Vilmos egyenes ági leszármazottjaként, Magyarországon, e város
szülötteként éltem s növekedtem, itt Pécsett. Iskolakezdõ koromra abban a szeren-
csében részesültem, hogy az akkori diktatúra totális intézményeitõl visszakaphat-
tam szüleimet és mindhárom testvéremet. A fenyegetett, puszta fizikai létbõl, a tel-
jes kisemmizettségbõl, hihetetlenül nagy ellenállást legyõzve, évtizedeken át küz-
döttem fel magam egy elfogadható élethelyzetbe, s jutottam el mára odáig, hogy
még élõ rokonaimmal együtt végre büszkén, hivatalos vendégként ide állhatok az
emlékfal mellé.

Engedjék meg, hogy felolvassam azt a levelet, amit – hitem szerint – bizo-
nyos értelemben még ma is élõ ükapámhoz írtam, mostani otthonába, az Önök szí-
véhez címezve!

Kedves Ükapám, drága Zsolnay Vilmos!

Ezt a levelet azért írtam Neked, hogy – érintve közös múltunk, nyugtató pe-
csét híján lezáratlan, el nem évülõ eseményeit –, a remélt, talán közeli, áhított jövõt
is fölidézhessem a Te szellemedben.

Zsolnay szellemiség? Vajon kinek mit jelent e fogalom? Nekem kemencéid
forróságát, amely szellemiséged izzó tereiben, a küldetés egyre nemesebb mázait
égetve rám ûzött mind elõrébb, hogy felfogjam, végre megértsem: mit is jelent sú-
lyos és gyönyörû neved alatt ez az örökség. A Zsolnay szellemiség!? A Te szelle-
miséged.

Drága Ükapám, Vilmos Nagyapa! Szeretlek, s már egyre büszkébben hor-
dozom neved s véred nemes tartalmát, amelytõl – ma már nem szégyen bevalla-
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nom – egykor menekültem. Menekültem, azt látva, ahogy a diktatúra minden közis-
mert és kiismerhetetlen eszközét is bevetve, utódaidat, családunkat üldözõbe vett;
megfosztva generációmat is alapvetõ jogtól, életfeltételtõl.

Szeretlek, s példaképemnek tartva csodállak! Nekem az életemmel érsz föl,
pedig fiatalabb koromban, ha bemutatkozva kiejtettem neved, elfordultak tõlem,
mert értelmük nem érte föl, hogy ezzel a névvel mégis megbízható vagyok. Azok-
ban a fertõzött korokban, beteg eszmék hívei ostoba meséket szajkóztak Rólatok,
s vallottak súlyosan ellenem is, csak, mert a Tieid közé tartozom.

Ki értené, vagy ismerné hát jobban panaszaimat, mint Te, aki látva nyomo-
rult világunkat – hiszem és tudom! –, elküldetted a bajban õrzõ angyalaimnak

– tanítóimat, akik kezdõ iskolaéveim alatt „a népnyúzó és here kapitalisták-
ról” szóló tanításokkal teleírt tankönyveinket tapintatosan becsukták elõttem…

– vagy a megértõ, öreg iskolaigazgatónkat, aki meleg szeretettel, jó szóval
és határtalan tapintattal igyekezett egybetartani teljesen irányt vesztett személyi-
ségemet, ahogy ruhával és segéllyel a szerinte „egy Zsolnay lányhoz illõ” megjele-
nésemrõl is gondoskodott!

– vagy azt az evangélikus lelkészt, aki fájdalmaimból szült, s halandóknak
amúgy választalan, összes keserves kérdésemre türelemmel mégis válaszolt,
majd krisztusi emberséggel nevelgetve-dédelgetve máig megõrzött küldõjének.

Tudom, Te küldetted
– szüleimet is, akik a végsõkig ragaszkodva, mégis e hazában maradva, fel-

áldozták teljesen életüket
– édesanyámat, aki a Te utópista szocializmusodban méltó hívednek bizo-

nyult, szociális érzékenysége és tehetsége révén, a kolozsvári gyárigazgató édes-
apám mellett, aki a család egyik nagy reménységeként ott bizonyított

– szüleimet, akik életük során öt felszerelt háztartást vesztettek el mindenes-
tül, hogy aztán a diktatúra börtönei közt járattatván, hosszú évekre elveszítsék egy-
mást, és négy gyermeküket is!

– édesapámat, aki ezek után, már összeölelkezve minden félelemmel,
pyrogránit szívû-körmû farkasként, kiábrándíthatatlan életszeretettel, földönfutó
Bölcsek konok humorával verekedte át magát számkivetettségen, betegségen,
egész „köztünk létén”, mindhalálig!

– s Te küldetted a pécsi gyár munkásait is, azokat, akik húszéves koromig e
város utcáin még fölismertek, örömmel átöleltek, s szüleim és õseim arcvonásával
a szívükben, arcon csókoltak, megöleltek!

– és azokat a munkásokat is, akik eleim néhai lakásából kicsempészve meg-
õrizték s visszaadták bútoraink egy részét, hogy a kezdetben egyetlen albérleti
szobában újra kezdõdhessen... valami élet...

– nagyanyámat, aki megtanított a legrosszabban is keresni, s találni valami
jót, megõrizve a Szerinted méltó, s így ránk nézve a kötelezõ tartást akkor is, ha fe-
lülemelkedni már szinte lehetetlen...
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– vagy reszketeg, egyre síró nagynénéimet, akik a Stefánia hálózat alapítói
voltak, hadikórházat üzemeltettek, operációknál asszisztáltak, katonákat ápoltak, s
aggastyán korukra mégis a diktatúra módszereit tanulták, ahogy a földönfutás elõl
hûséges dolgozótársaik házaiban menedékre találtak

– õket, akik fivéreik, férjeik hûséges társaként nevelték gyermekeiket, s mara-
dék életüket arra szánták, hogy a Te szellemiséged, életmûved kiteljesedjen.

Te, Zsolnay Vilmos, õrzõ angyalainknak Te küldetted
– a kolozsvári gyár munkásait is, akik nincstelenné vált volt igazgatójuknak

és családjának – nekünk – élelmet, ruhát küldtek, fél évtizeden át
– de azokat a gyári munkásokat is, akik itt és most, még féltve õrizgetik az Ál-

talad teremtett Csoda morzsáit, s géniuszod tûzének apró lángocskáit rejtegetik,
éltetik... – ki tudja, mi végre!?

Közbenjáró levelem – e formájában is pyrogránithoz kötött, ám szellemében
szabad Zsolnay Vilmoshoz, Hozzád, drága Ükapám – azért is született, hogy így
magamból kiírva, s talán örökre kiirtva hátha föloldódna tehetetlen vétke utódaid-
nak, ahogy szétszórattatásunknak, s ezzel együtt szellemiséged esztelen kiûzeté-
sének országunkból, a diktatúra ellenében nem lehettünk gátja, hogy máig nem bí-
runk mûved akár negyedének is hiteles tulajdonosai lenni.

Bocsásd meg...
– makacs tudatlanságát azoknak, akik naponta készek elõrángatni – holmi

rejtekét vélve zsebemben – a sohasem volt, egyetlen titkos receptnek, ami pedig
nem más, mint a Te utánozhatatlan tisztességed...

– azt, hogy szeretteid sírhelye, feldúlva, csontjai szétszóródva...
– hogy ötvenöt év propagandája becsaphatott közembert és kimûvelt fõt

egyaránt, miszerint „családod kihalt, eltûnt, nincs Magyarországon és ha élnének
is tagjai, folyton veszekszenek...”

– hogy családfádat máig is – mintha tényleg kihaltunk volna! – csak a déd-
unokáig közli szinte minden könyv, és még múzeumodban is a tabló!

Bevallom, sokszor próbáltam sorsom elõl menekülni. Mint azon a napon is,
amikor tizenhat éves lelkem mélyére zárt, eozinfényû csodavilágom biztonságos-
nak és sérthetetlennek vélt pajzsait egy pillanat alatt semmivé zúzta történelemta-
nárom, e szavakkal: „Zsófia, most nem én beszélek tovább a francia utópista szoci-
alistákról, hanem tiéd a szó! Beszélj egyszerûen csak a családodról!”

Ugye, láttad pirulásomat, hallottad némaságomat, ahogy ott álltam szégye-
nülten negyvenkét osztálytársam és imádott tanárom elõtt, szemben gyáva önálta-
tásom élõ szobrával, önnön magammal! A jól mûködõ otthonról kapott, mindennapi
útravalóval: „Neked százszor annyit kell teljesíteni, s mindenkinél jobban kell tud-
nod, mit kell tenni! Hallgass, és ne is lássák valós természeted! Rejtõzködj, s örülj,
ha túléled a naponkénti gyalázásokat, így oktalan korholások ellenárjában talán
csendben átúszhatsz az életen. Ott álltam, s Te láttad, ahogy az arcomra, lelkemre
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kövült álcák már furcsa amnéziám területére utalták azt a kevés emléket is, ami
sorsom felett érzett testi-lelki fájdalmamban és rettegésemben a valóságot sejtette
volna mégis.

Ott és akkor Jónásként megértettem: nincs az a hely e földön, ahová elrej-
tõzhetnék örökséged és szellemiséged tiszteletet parancsoló elhívása elõl.

Nézzük, hát jól látom-e, Ükapám; mi volt a siker, vagyis a Zsolnay szellemiség
titka?

– Nyughatatlanul, mindig új és új megoldásokat kerestél, még akkor is, ha
már több megoldásod is volt egy helyzetre,

– hasznodat mûvetek hasznára visszafordítottad
– a piac igényeire mai mércével is gyorsan reagáltál
– munkád szeretetét cselekvõ példáddal beleoltottad gyárad dolgozóiba is,

akiket családjuk gyarapodásában is következetesen segítettél, és mûvészként
tisztelted minden munkatársad

– büszkén sok adót fizettél, mert így tetszett Neked a törvényes utat járni
– kísérleteidet, új anyagaidat munkaközösséged kollektív tapasztalata alap-

ján dolgoztad ki
– dolgozóidat képeztetted és megfelelõ tudású szakembereket állítottál mû-

ved szolgálatába
– együttmûködtél építésszel, szobrásszal, üzletfeleiddel, a várossal, az or-

szággal s tán az egész világgal is, csak hogy éltetõ szellemed terméke, a gyár virá-
gozzék

– üzleti könyveid tisztasága és gazdálkodásod nem függött bankok szeszé-
lyétõl

– mindig ügyeltél arra, hogy a honi és külföldi ismeretek és tapasztalatok,
vagy különbözõ korok stílusa is a „magyar fazekast” és mûveit szolgálják

– nagyvonalú, szeretõ atyaként engedted, hogy családod és gyermekeid
szeretetközösségben együtt lélegezzenek munkatársaiddal; családod tagjai, mint
szellemed nagykövetei, ötleteket és anyagot gyûjtve bejárhatták a világot.

Írnom kell még – mert bátorít a jelen! – a múlt utánról is Neked!
Most úgy tûnik nekünk, hogy itt van közel a remélt, tán nem is távoli jövõ,

hogy van olyan szándék, amely történelmi lehetõséggel is párosul, arra, hogy kö-
zös akarattal, sok munkával, mérhetetlenül sok jó szándékkal életmûved eredeti
szépsége újra élõ valósággá váljon.

Bár tolvaj népek meg-megpróbálják tárgyi és szellemi örökségedet széthor-
dani, nemtelen és törvénytelen eszközökkel kisajátítani, mert nem tisztelik, mert
tán nem is értik teremtõ, önzetlen szándékodat:

Te mindezt Magyarország és tágabb családod javára, gyönyörûségére al-
kottad!

Te nem magyarkodtál, hanem magyar emberként magyar iparmûvészetet
hoztál létre, olyat, amelyhez fogható e világon máig ismeretlen!
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Te, idõtlenségbe költözött Atyánk, mintha magadat teremtetted volna újra,
olyan anyagot találtál fel, amit az idõ nem tud kikezdeni, s ahogy saját tisztességed,
fagynak-tûznek ez is ellenáll, s mint egy bibliai igazság, ez is megáll, mert „a rozsda
és moly nem emészti meg”. Zsolnayt a világ mindenütt magyarnak, magyar mû-
vésznek ismeri; igaz, mûved késõbbi gyümölcseit családod, néped valójában nem
élvezheti, pedig ez hungaricum, a leghitelesebb.

Életed vezérlõ értékei, gazdag tapasztalatai közül Te magad írod fiadnak:
„Én is fiatalabb voltam valamikor, olyan fiatal, mint Te, öregebb lettem, immár fél-
század van mögöttem, de egész életemben mindig felfelé törekedtem, tele munka-
kedvvel, hogy nevemet ismertté tegyem, hogy nyoma maradjon az utókorra éle-
temnek. Ezt a célt Isten segítségével elértem, napról-napra új kedvet és bátorságot
érzek az életre abban a meggyõzõdésben, hogy helyesen cselekedtem, bátorsá-
got és erõt érzek magamban abban a biztos tudatban, hogy kitûzött célomat a szó
igazi értelmében biztosan el fogom érni. A hosszas nehéz küzdelem nem bénította
meg erõmet, az emberi társadalomban való sok keserû csalódásom és szomorú
tapasztalataim engem mindig csak jobbá tettek, elleneimet sem tudom gyûlölni, s
hogy a szerény kezdetbõl szorgalommal, jóakarattal és szakadatlan igyekezetem-
mel mit teremtettem, azt magad is láthatod.”

Drága Ükapám!
Ezek után megígérem, vagy tán fogadom is Tenéked s lám, itt és most égi

jelként kisütött a nap, nemcsak elállt az esõ) szóval fogadom Tenéked, hogy lehe-
tõleg minden barátságos, okos szándékot fölkarolok, azért, hogy a Zsolnayak tár-
gyi és szellemi remekmûve újra megteljen élettel, fejlõdjön, hogy kései utódaid, itte-
ni és távoli családod méltó jogaiba e szobor vigyázó tekintetétõl vezérelve eljussa-
nak arra a nagyvonalúságra, amikor már nem számít a múlt, csak a legyõzhetõ idõ
s a megnyerhetõ jövõ.

Te, aki az idõ felett ragyogsz, megérted ükunokád!

Tisztelettel, szeretettel ölel:

Zsófia
Köszönöm, hogy meghallgattak.
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ROMVÁRY FERENC

150 ÉVE SZÜLETETT
CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADAR
30 ÉVES A CSONTVÁRY MÚZEUM

Csontváry a modern magyar mûvészet egyik legkiemelkedõbb egyénisége.
Eredeti nevén Kosztka Mihály Tivadar, a szláv koszty szó magyarításával változ-
tatta nevét Csontváryra. A lengyel származású felvidéki Kosztka család 1693-ban
Lipót császártól kapta magyar nemességét. Csontváry rendkívül büszke volt ma-
gyar nemesi származására, továbbá családjának a lengyelek nemzeti szentjével,
Kosztka Szent Szaniszlóval ápolt rokonságára.

Évtizedekig tartó útkeresõ erõgyûjtést követõen 1880-ban egy – állítólagos –
sorsfordító hallucinációs élmény következményeként határozta el, hogy festõ lesz,
majd ezt követõen küldetéstudattal tette a dolgát, vállalva a reászabott feladatot:
felvenni a versenyt a legnagyobbakkal, bekerülni az egyetemes mûvészet halha-
tatlanjai közé. Festészetét a posztimpresszionista jelzõvel illetik, bár nem sorolható
egyik divatos stíluskategóriába sem. Festészete leginkább a pantheizmussal, a
mágikus realizmussal, a naiv expresszionizmussal, a szimbolizmussal rokonítható.

Van Goghgal azonos évben született, mégsem tekinthetõk a szó szoros értel-
mében vett kortársaknak. Van Gogh már halott, amikor Csontváry eljutott a mûvészi
önkifejezés megvalósításához. Nemcsak születési évük véletlennek tekinthetõ egy-
beesésének okán említõdik együtt a két név, nem csupán életük számos rokon vo-
nása sugallja a párhuzamba állítást. A mai magyar mûvészettörténet-írás ugyanis a
modern európai piktúra meghatározó triumvirátusának teljesítményéhez, Cézanne,
Gauguin, Van Gogh nagyságához méri Csontváry teljesítményét. Szemben a kor-
társ akadémikus festészeti hatalmasságok és a konzervatív kritikusok lekicsinylõ vé-
lekedésével, akik dilettánsnak tartották, s rendhagyó életvitelét, különc viselkedését
gúny tárgyává tették. Szemben a késõbbi vámos Rousseau-hoz való rokonítással,
amikor is Csontváryt autodidaktának tartották és mûvészetét a naiv mûvészet köré-
be sorolták. Míg a nagy triumvirátus nemzetközi elismertetése az életmûvek lezáru-
lása után rohamléptekben megkezdõdött, Csontvárynak a harmincas évek ez irányú
próbálkozásai hazai viszonylatban sem eredményeztek áttörést. Az 1948-as párizsi
és brüsszeli, majd az újabb, 1958-as brüsszeli világsiker-kezdemények folytatódását
kicsinyes politikai szándékok akadályozták meg. Az átütõ hazai sikert végül Németh
Lajos monografikus feldolgozása és az 1963-as székesfehérvári kiállítás közönség-
sikere hozta meg, ami 1973-ban, a pécsi Csontváry Múzeum megalapításával, majd
1983-ban a múzeum bõvülésével tetõzött.

Az 1853. július 5-én Kisszebenben született Kosztka Mihály Tivadar, a „jogot
végzett okleveles gyógyszerész” szülõvárosában, majd Ungváron járt gimnázium-
ba. Késõbb kereskedõsegéd lett Eperjesen, ahol gyorsan megtanult németül és
pontosan számolni. Ezt követõen Szerednyén, apja falusi patikájában segédke-
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zett, gyógynövényeket gyûjtött: „a Tisza mentén, a szikes talajon ott találtam kocsi
számra az illatos székfû virágot, ott találtam a fehér mályvát, az ökörfarkkórót, a pi-
pacsot, az ezerjó-füvet és a pemetefüvet, s ott volt a kõrisfákon a sok kõrisbogár”.
Majd Léván, ahol általános gyógyszerkönyvet is írt, és Losoncon gyakornokosko-
dott. Közben Budapesten szerzett gyógyszerész oklevelet és egyéves önkéntesi
idejét hasznosítva jogot hallgatott a pesti egyetemen, s a fõváros polgármesteri hi-
vatalában volt helyettes díjnok. Az egyetemi ifjúság élén részt vett az 1879-es sze-
gedi árvíz mentési munkálataiban, az akkor szerzett bronchitisére a Magas-Tátrá-
ban keresett gyógyulást. 1880. október 13-án Iglón, úgymond belsõ késztetésre,
érdeklõdése a festészet irányába fordult. 1908-ban kiállításának katalógusában, a
Kis önéletírásban így írt errõl: „a gyógyszertár elé állott fával megrakott ökrös sze-
kér; az ökrök bubiskoltak, s én egy vénypapírra ezt a jelenetet lerajzoltam”. Az
1910-es években, pszihózisának immár elhatalmasodott stádiumában írt feljegy-
zéseinek 1966-ban, „az elveszett eredetirõl régebben készült másolat alapján” kö-
zölt Nagy önéletírás megfogalmazása szerint: „egy délután csendesen bubiskoló
tinós szekéren megakadt a szemem. Egy kifejezhetetlen mozdulat kezembe adja a
rajzónt, s egy vénypapírra kezdem rajzolni a motívumot. A principálisom nesztele-
nül hátul sompolyog, a rajz elkészültével a vállamra ütött. Mit csinál: hisz maga fes-
tõnek született. Meglepõdve álltunk, egymásra néztünk, s csak ekkor tudtam és
eszméltem, amikor magam is az eredményt láttam, hogy valami különös eset tör-
tént, amely kifejezhetetlen boldog érzésben nyilvánult meg. A rajzot oldalzsebbe
tettem, s e perctõl fogva a világ legboldogabb embere lettem […] Principálisom tá-
voztával kiléptem az utcára, a rajzot elõvettem tanulmányozásra: s ahogy a rajzban
gyönyörködöm, egy háromszögletû kis fekete magot pillantok meg balkezemben,
mely figyelmemet lekötötte. E lekötöttségben fejem fölött hátulról hallom: Te leszel
a világ legnagyobb (–) festõje, nagyobb Raffaelnél. A legnagyobb szó után a követ-
kezõ szót nem értettem, kértem az ismétlését, de ez nem ismétlõdött meg”. Késõbb
a napút szó, a plein air magyar megfelelõje került az üresen hagyott helyre.

Csontváry olyan hihetõen írta le a régmúlt eseményt, mintha valódi lenne a
történet, elhiszi maga is, mert el akarja hinni. Az életmû lezárult, az utólagos igazo-
lás tehát indokolt és jogos, mert az elhivatottság úgymond égi sugallatra történt.
Azonban a képek mûvészi értékén semmit sem változtat az, hogy hallott-e égi szó-
zatot vagy sem, küldött-e ilyen vagy olyan táviratot Hollósynak, külügyminiszter-
nek, miniszterelnöknek, vagy akár a királynak.

1881 tavaszán Rómába ment tanulmányútra, a mûvészetekkel ismerkedni,
egyúttal erejét és a reá váró feladatokat felmérni, Raffaellel megméretõzni.

Hazatérve azonban továbbra is gyógyszerészként tevékenykedett, elõbb
Eszéken, késõbb Szentesen. Végezetül 1884-ben, a Losonc melletti Gács község-
ben nyitotta meg sajátjogú patikáját. Az itt eltöltött tíz esztendõ során, számos cik-
ket, jórészt közmûvelõdéssel foglalkozó írásokat publikált a helyi sajtóban. Eköz-
ben a patikát felvirágoztatta, majd azután bérbe adta, ezáltal magát anyagilag füg-
getlenné téve, életét immáron teljesen a mûvészetnek szentelhette. Elsõ olajfest-
ményei, a ’Madarak, mint iskola elõtti tanulmányok’ 1893-ra datálódnak, míg az
akadémiákat 41 évesen, 1894-ben látogatta, járt Hollósynál Münchenben, Kallmor-
gennél Karlsruhéban, majd Düsseldorfban és Párizsban.
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Arra, hogy végzett-e stúdiumokat 1880 és 1893 között, a kutatás mai állása
szerint nincs biztos adat, csak feltételezések. 1880-ban Keleti Gusztávtól kért taná-
csot a tájfestés és a festõi technikák kérdésében, mert mint írja, október 13-án
megszületett az ’elsõ karcolat’. Önéletírásában pedig olvashatjuk, hogy az akkor
divatos Hermes-füzeteket másolta, mégpedig oly hûséggel, hogy az eredetitõl meg
sem lehetett azokat különböztetni. Hihetõnek tûnik az a hipotézis, hogy a közeli
Alsó-Esztergályon élõ gyógyszerésznek, a müncheni akadémiai képzettségû diva-
tos népéletkép-festõnek, Kubányi Lajosnak a segítségével rajzstúdiumokat végez-
hetett, s talán a festéssel is megpróbálkozott. A négy madárportré, az ’elsõ olajfest-
mény’, a Pillangó és a müncheni tíz rajz színvonala mindenesetre erõsíti ezt a fel-
tételezést. Az akadémiákon szerzett tapasztalatok pedig megerõsíthették õt ab-
ban, hogy már kellõképpen felkészült a nagy kihívásra, de ez nem igen lett volna le-
hetséges bizonyos elõzetes stúdiumok nélkül. Csontváry ezeket a festményeket és
rajzokat nagy becsben tartotta, mintegy igazolásként õrizte, és minden alkalommal
ki is állította. A mûvészpálya mindössze másfél évtizedbe sûríthetõ, az elsõ fest-
mény 1893-ra, az utolsó 1909-re datálható.

A felkészülés idejébõl nem maradt fenn festmény, vagy rajz, de teljességgel
nem zárható ki hiteles mûvek esetleges késõbbi azonosítása. Példa rá a Piros-
ruhás gyermek kerülõ úton való felbukkanása és szakértõi hitelesítése.

Az alkotó periódus kezdetét megelõzõ másfél évtized hiátusának betöltésé-
re napjainkig történnek kísérletek. A harmincas években kezdték hamisítani, és a
közel száz hamis kép, vagy a hasonlóság alapján Csontvárynak tulajdonított fest-
mények hitelesítéséhez komoly anyagi érdekek fûzõdnek. Mai ismereteink szerint
a Csontváry-oeuvre mindösszesen 120 mûvet tartalmaz.

Életére írásai, fennmaradt írástöredékei, valamint közvetett bizonyítékok
alapján lehet csak bizonyosság helyett következtetni. A Csontváry-képek eredeti-
ségének megállapítására biztos támpontul szolgálnak kiállítási katalógusai, a halá-
la után a mûteremben lajstromozott és 1920-ban, az életmû megmentõjének,
Gerlóczy Gedeonnak a tulajdonába került mûvek sora, továbbá a gácsi patika pad-
lásáról Székely Sándor bérlõ által Kecskemétre átmentett képek, melyek egy ré-
szét a harmincas években kiállították.

Csontváry nem szignálta a képeit. A kivétel ez alól a müncheni rajzok néme-
lyikének K. jelzete. A Visszatekintõ nap Trauban címû festményen pedig van egy
késõbbi ajánlás: festé Tivadar az Országháznak ajándékul szöveggel.

A rövid akadémiai stúdiumokat követõ idõszak életrajzi adatai nem egyszer
egymásnak ellentmondóak. A telet általában Itáliában és Dalmáciában, a nyarat a Fel-
vidéken töltötte. 1894-ben és 1896-ban nagy utazásokat tett délen. E korszak mun-
kásságának meghatározásához a katalógus adatai nem nyújtanak megfelelõ segítsé-
get, ezek a képek ugyanis jórészt a gácsi padlásról kerültek elõ. Ez idõ tájt festhette le
Prazsenkánét, gácsi házvezetõnõjét, az Almát hámozó öregasszonyt. A keskeny,
sajátos képkivágás nem véletlen, Csontváry ugyanis bonyolult számítások alapján tu-
datosan választotta meg a képformát és a képméretet. A kilencvenes évek második
felében – pontosan nem meghatározható évben – született az átható tekintettel, tükör-
beli önmagával szembenézõ, öntudatot és erõt sugalló Önarckép is. Önnön profetikus
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megörökítésén túlmenõen a mûtermi megvilágításban rejlõ lilás reflexek tükrözõdése
is erõsen foglalkoztatta. A Pompejiben és Trauban festett kisméretû vedutákon, a hite-
les megjelenítés mellett a ’napút’, vagyis a plein air lehetõségei izgatták.

1900-ban szerepel elsõ ízben Csontváry neve a Nemzeti Szalon katalógusá-
ban. Az 1901-ben festett, Holdtölte Taorminában és Mandulavirágzás Taorminá-
ban már az érett festõiség jegyeit viselik, legfõképpen a fényproblémák és a gazdag
kolorit megjelenítése foglalkoztatta ekkortájt. A Naplemente a nápolyi öbölben címû
kép a napszakváltás megörökítésének a jegyében született. Hasonló fényproblémákat
vet fel az 1902-ben festett Keleti pályaudvar éjjel. Ezt megelõzõen készült a hegynek
fel-hegynek le bizarr szépségû felvidéki bányavároska, Selmecbánya távlati képe, a
leíró naturalizmus jegyében. Az elõtérben lévõ idilli népéletkép Csontváry festészeté-
nek sajátossága, ahogy a makro-világgal együtt, olykor rejtve a mikro-világot is elénk
tárja. Összképet ad, de kiemeli a legapróbb részleteket is.

Nyaranta a Tátrában töltõdik fel a hegyi levegõn, a fenséges táj igézetében,
kitartóan keresve a természeti és történeti „nagy motívumot”. A Castellammare di
Stabia címû képet naiv expresszionizmus jellemzi. 1903-ban festi kettõs nézõpont-
ból, topografikus hûséggel a Római híd Mosztárbant, ugyancsak helyszínen a
Jajcei vízesést, és éjszakai megvilágításban a Jajcei villanymûvet. A magyar tör-
ténelem fordulópontja Szigetvár, a helyszín rideg valósága azonban nem tudta kel-
lõképpen felhevíteni, a Zrínyi kirohanása naiv történelmi tablókép maradt. A Vihar
a Nagy Hortobágyon is a nagy motívum keresésének jegyében született. A szelíd
nyugalom és a készülõ vihar egyszerre van jelen, a két véglet ütköztetése révén
válik monumentálissá. 1903-ban Csontváry nagy európai körútra indul: Schaff-
hausen, Bázel, Amsterdam, Haarlem, Hága, Rotterdam, Antwerpen, Brüsszel,
London, Párizs, Madrid, Toledo, Sevilla, Granada, Cordoba, Malaga. Innen kelet-
nek veszi az irányt, Gibraltárban száll hajóra, Máltánál hajótörést szenved. A nagy
vihar halálközeli élménye után Egyiptomban tanulmányozza a vakító nap színekre
gyakorolt hatását, és innen küldi haza a táviratot: plein air erfunden. A Szaharai
vázlatok hagyományos vázlatkészítõ módszerérõl tudósítanak. A telet a Szentföl-
dön tölti. 1904-ben a Panaszfal bejáratánál Jeruzsálemben megörökíti a zsidók
panaszfalát, majd varázslatos színgazdagsággal festi meg a csodás természeti je-
lenséget, a himettoszt, a Sétakocsizás újholdnál Athénben címû képen. 1904-
ben szinte egy idõben kezdi festeni a nagy kihívást jelentõ Tátrát és a nagy történeti
motívumot, a Taorminát. 1905-ben fejezi be mindkettõt, A Nagy Tarpatak a Tátrá-
bant, és A taorminai görög színház romjait. Ez utóbbihoz készült kisméretû vá-
szon az egyetlen adalék nála a vázlatkészítés ilyetén való megoldására. 1906-ban,
Baalbekben festette ’a világ legnagyobb napszín festményét’. A képen minden
együtt van, amit elérni szándékozott: a világító színek, a dekorativitás, az eszmei
gazdagság, az energia, a monumentalitás, a részletgazdagság és az érzés távlata.
1907-ben már elég felkészültnek érezte magát arra, hogy a mûvészet fõvárosá-
ban, a Grande Serre de la ville de Paris-ban állítsa ki mûveit. 1907-ben festette két
emblematikus fõmûvét: A Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonbant és a Magá-
nyos cédrust. A szabályos háromszög-istenszem koronájú életfa alatt kerengõ lo-
vasok és táncos tündér-lányok az élet örök forgását szimbolizálják. ’Él a fény, él a
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szín, de a levegõ létezik’, írja Csontváry az önnön magányosságát szimbolizáló
sok ezer éves cédrus földet és levegõeget összekötõ monumentalitásáról. Az
1908-ban festett Mária kútja Názáretben már a nagy összefoglaló stílus jegyében
született. Utolsó festménye, a Tengerparti sétalovaglás a tiszta költészet birodal-
mába vezeti a nézõt, minden titokzatos, minden történésfeletti. Ezzel a képpel zárul
is Csontváry varázslatos festõi életmûve.

A hátralévõ tíz esztendõben születtek filozofikus töltetû írásai, valamint tor-
zóban maradt vázlatai, allegorikus, sõt megalomániás kartonjai. Sokáig csak két
szimbolikus részletrajz volt ismert, a Róka és hattyú, illetve az Önarckép rigóval,
melyet sikerült pécsi kutatóknak az Allegorikus jelenet címû kartonnal egy kom-
pozícióba „összerakni”. A sokáig elveszettnek hitt többi nagyméretû kései pannó is
pécsi közremûködés révén került meg és szakszerû konzerválás után vált
publikussá. Két töredék egymáshoz illesztésével ugyancsak Pécsett került elsõ íz-
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ben kiállításra a Kompozícióterv figurákkal, állatokkal címet viselõ, az elõbbihez
hasonlatos, kontúrrajzos karton. Az 1918-ban készült 2x6, eredetileg 4x6 méteres
monumentális Háborús jelenet az elõbbiek vonalas rajzosságával szemben festõi
folthatással megrajzolt szénrajz. Sajnálatos azonban, hogy a Stockholmban kiala-
kított ideiglenes installációt mindmáig nem sikerült a mindenkori pécsi múzeumve-
zetésnek végleges formában megoldani. A talán Csontváry legutolsó munkájaként
ismert Magyarok bejövetele címet viselõ pannó megsemmisült, vagy remélhetõ-
leg jelenleg is lappang.

Csontváry Kosztka Tivadar 66 éves korában, 1919. június 20-án verõérgyul-
ladásban halt meg az Új Szent János-kórházban.

Az Óbudai temetõben hantolták el. Ötven éve, 1953-ban, a bérlet lejártával
sírját felszámolták, csontjai közös sírba kerültek.

PÉCSI CSONTVÁRY MÚZEUM 1973 és 1983
Dióhéjban a múzeum története: A már végveszélyben lévõ Csontváry-

életmû kalandos úton került Pécsre. 1948 után ugyanis Csontváryt formalizmussal
címkézték, megbélyegezték és kiközösítették, az életmûvet szó szoros értelemben
pusztulásra ítélték! Ennek a központi akaratnak állt mindvégig ellen a tulajdonos, a
Csontváry életmûvet megmentõ Gerlóczy Gedeon.

Amikor felmerült bennem a pécsi múzeum ötlete, Gerlóczyban társra találtam,
bízott bennem. Helyben azonban senki sem merte felvállalni a torzult ideológia
szempontjából igencsak kényes politikai döntést. S ekkor Gerlóczyval közösen tet-
tük meg az egyetlen célszerû lépést, civil kurázsival megszereztük hozzá a legfelsõ
támogatást. Ezt már a város és a megye illetékeseinek is el kellett fogadnia. Meghoz-
ták hát a nagy „áldozatot”, e célra átadták a város akkori egyetlen kiállítótermét.

1973-ban, a Janus Pannonius utca 11. számú épületben lévõ, egykori TIT
székház nagytermében nyílt meg a Csontváry Múzeum. A Gerlóczy Gedeon tulaj-
donában lévõ négy nagyméretû festmény és a tíz korai rajz, kiegészülve a Modern
Magyar Képtár tulajdonában lévõ négy festménnyel, képezte az elsõ Csontváry
Múzeum anyagát.

1983-ban fõmûvekkel jelentõsen kibõvülve, a teljes emelet birtokbavételével
nyílt meg az újjárendezett pécsi Csontváry Múzeum. Erre az alkalomra Szokolay
Sándor megzenésítette Weöres Sándor: A Gerlóczy képgyûjtemény nyilvános el-
helyezésekor címû, 1973-ban írt szépségesen felemelõ disztihonját, vegyeskarra
és fúvósötösre komponálva, kíséret nélküli kórusként is elõadhatóan.

Nemzetközi támogatással, pécsi szakemberek irányításával – az utolsó
elõtti pillanatban – végre elkezdõdhetett és sikeresen be is fejezõdött az életmû
restaurálása, a Csontváry-festmények újbóli megmentése. 1994–1995-ben Pécs
és Budapest után Stockholm, Rotterdam és München volt a mindezidáig legtelje-
sebb gyûjteményes Csontváry-kiállítás helyszíne.

A pécsi Csontváry Múzeum létének köszönhetõen az elmúlt három évtized
során többmillió nézõ szembesülhetett az egyetemes jelentõségû festõ mûvésze-
tével.
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BEZERÉDY GYÕZÕ

PÉCS AZ 1878. ÉVI MOZGÓSÍTÁSOK IDEJÉN

Az 1878. évi mozgósítások alkalmával Pécs két ízben került a katonai ese-
mények elõterébe. Egyrészt az 52. gyalogezred itt gyülekeztette erõit, másrészt a
vasút mûködése a gyors csapatmozgások nélkülözhetetlen velejárója volt. Jóllehet
a városon átvezetõ vasútvonal nem volt fõvonal, mégis jól megközelíthetõ volt in-
nen Mohács felé a Duna, illetve Barcson keresztül, Horvátországon át Bosznia.

A vasút a honvédelem érdekeit tartozik szolgálni, írta 1882-ben Csíkvári
Jákó a közlekedési eszközök történetérõl írt könyvében. A vasút pár évtizedes fej-
lõdése is bebizonyította, hogy az újabb kori háborúban a haderõk összpontosítása,
átcsoportosítása, nem is beszélve a seregek felvonulásáról, csak fejlett vasúti köz-
lekedéssel valósítható meg. Ugyancsak fontos szerepe volt a vasútnak az utánpót-
lás biztosításában is.

A Monarchia elsõ próbatétele a vasút felhasználása terén az 1878. évi okku-
páció alatt volt. Az okkupáció alkalmával a magyar vasutak szállítóképessége ko-
molyan próbára volt téve. A csapatok felvonulása pontos idõhöz volt kötve, és nem
tûrt halasztást.
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A magyarországi vasutakon ekkor 275 370 embert, 56 080 lovat, 12 000 kü-
lönféle jármûvet, köztük ágyúkat és a teljes utánpótlást kellett a támadás indítóhe-
lyére szállítani. Ennek lebonyolításában részt vett a Mohács–Pécs (DGT) és a
Pécs–Barcs–Nagykanizsa vasútvonal, valamint a DGT dunai és drávai vízi út is.

A magyar közvélemény természetesen erõs fenntartással fogadta Bosznia és
Hercegovina megszállásának tervét. Tisza Kálmán kormányának az ellenzéke és an-
nak sajtója (városunkban a Pécsi Figyelõ) egyenesen felháborítónak tartotta, és nem
magyar érdekbõl kiontott vérnek minõsítette a várható veszteségeket. Pedig akkor
még nem is sejtették, hogy Boszniában komoly, véres harcok fognak következni, s
amikor ez valóban megtörtént, akkor csapott fel igazán a felháborodás vihara.

A mozgósítás Pécs városát annyiban érintette, hogy az 52. gyalogezrednek
Pécs volt a központja. Ide összpontosították az ezred valamennyi századát, innét
indították vasúton Bosznia felé. Ez nagy mozgást eredményezett. Egymást érték
az érkezõ katonavonatok, szerelvényenként egy-egy századot szállítva. A katonák
az indóház elõtti téren gyülekeztek, itt tartották az elsõ szemlét, majd szálláshe-
lyükre, a „Krajcár” laktanyába masíroztak. Itt a városi polgárság megvendégelte
õket gulyáslevessel és borral, ugyanis ez az ezred volt a város háziezrede. Az elsõ
napon, napközben 600 fõ érkezett, a többiek éjjel jöttek. A következõ nap az egysé-
gek a Széchenyi téren gyülekeztek, ahol szemlét tartottak. Ez után vonultak az állo-
másra, ahol bevagonírozták õket, majd elindultak Bosznia felé.

A Pécsi Figyelõ július 13-i száma megemlítette, hogy ezek a katonák telje-
sen „újonnan vannak adjusztálva”. Természetesen az adófizetõk pénzébõl – írta az
ellenzéki újság. Külön kitért arra is, hogy közben a vasúti szerelvények „szakadat-
lanul szállítják a hadiszereket” a városon keresztül. Nyilvánvalóan az 52-sek fel-
szerelését és utánpótlását kell értenünk a „hadiszerek” megjegyzésen.

Az indóház elõtti téren felállított ideiglenes kantinban a katonák még kiegé-
szíthették személyes készleteiket, s ezután szálltak vonatra. (Az ideiglenes kantin
a téren maradt, ez lett késõbb a Lokomotív étterem, melyet csak az elmúlt évtize-
dekben bontottak le.) Az indóház elõtti téren hatalmas tömeg várta, majd búcsúz-
tatta a katonákat. Többüknek közeli és távoli rokonuk is volt a tömegben. A frontra
induló katonák pécsi rokonaikat a szemle után meg is látogathatták.

A vasúti szerelvények az állomáson álltak, várva a bevagonírozásra és az
indulásra szóló parancsa.

A Janus Pannonius Múzeum egy rendkívül érdekes és ritkaságszámba
menõ fényképfelvételt õriz az egyik Boszniába induló szerelvényrõl. A vonat az ál-
lomás egyik vágányán vesztegelt, elöl a felvirágzott mozdony, elején, mintegy ko-
szorúba foglalva, kerek táblán F. J. (Ferenc József) betûk, két oldalt zászlók. A
szerkocsi zöld gallyakkal díszített, mögötte postakocsi (abban az idõben kalauzko-
csinak is nevezték), illetve 4 személykocsi. A mozdony elõtt a mozdonyvezetõ, 2
vasúti alkalmazott, egy civil és 5 katona ácsorgott. A személykocsik ablakából ka-
tonák tekintettek ki. A szerelvény mögött, szintén feldíszített teherszerelvény állt,
nyilván a hadiszerek, a muníció és az egyéb utánpótlási anyag szállítására.
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A vonatot a szabályoknak megfelelõen a „harmadik csengetésre” indították
el – tudósított a korabeli újság.

Meg kell jegyezni, hogy az 52. honvéd gyalogezreden kívül még más egysé-
gek állományában is voltak baranyai (és tolnai) származású katonák. Ilyen volt a
korábbi 7. Kürassier regement (vértes ezred) is. A vértes fegyvernem megszûnése
után ez átalakult közös huszárezreddé, és el is vezényelték õket Pécsrõl
(Pécsváradról). Helyüket késõbb az 1874-ben alakult 8-as honvédhuszárok foglal-
ták el. A 7-es huszárok állományában azonban szép számmal akadtak baranyaiak
és tolnaiak is. Õk voltak annak a századnak a katonái, akik Maglajnál gyalogsági
fedezet nélküli õrszolgálatot teljesítettek, közben szinte katasztrofális vereséget
szenvedtek a felkelõk támadásaitól. A szakirodalom szerint 41-en (Hóman–Szekfû
Magyar történetében 43-an) estek el, a korabeli újság azonban 70 halottról beszélt.
A felkelõk minden hadifoglyot állati kegyetlenséggel kivégeztek, ezért Josef
Philippovich táborszernagy fõparancsnok Maglaj helységre késõbb 50 000 frt ha-
disarcot vetett ki, illetve az ott fogságba kerülteket agyonlövette.

A 70 (40–70-ig) elesettnek és az eltûntek nevét csak részben ismerjük. Kö-
zülük kivételnek számít 6 baranyai hõsi halott, illetve 2 eltûnt: Babos János
(Kölked), Vörös Mihály (Mohács), Császti Ádám (Bisztrice), Dani Gábor (Szer-
dahely), Martits János (Helesfa), Halasi Lajos (Túrony), illetve a két eltûnt,
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28
PSz-2003-02.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2003-02_Nyar\P CSI SZEMLE-2003-02_Nyar.vp
Tuesday, February 12, 2013 7:45:09 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



Kalamár Pál (Kékesd) és Lászits Péter (Kátoly). Két tiszt is meghalt a harcok so-
rán: gróf Charinsky és Hajek fõhadnagyok.

Az okkupációs hadjárat végén Philippovich táborszernagy (Jellaèiæ egykori
fõhadsegéde) kitüntetéseket is osztogatott. Az 52. gyalogezred legénységi és al-
tiszti állományából 45 fõt tüntetett ki.

Az okkupációs hadjárat története jól ismert, mi csak azokat a történéseket
ragadtuk ki, a két fénykép ürügyén, melyek Baranyával és Péccsel hozhatók kap-
csolatba.

Megjegyzés: A boszniai megszállás nehézségei miatt Ferenc József újabb
erõkkel igyekezett erõsíteni a XIII. hadtestet (4 hadosztályt, azaz 79 ezer katonát
és 112 löveget), ezért augusztus 20-án újabb mozgósítást rendelt el. Ez ismét érin-
tette Pécs városát, pontosabban állomását.

IRODALOM:
Magyarország hadtörténete. II. kötet. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1985.
Gonda András: Világostól Szarajevóig. Budapest, 1999.
Józsa György Gábor: Ferenc József zászlai alatt (1848–1914). Corvina, Budapest,
1990.
Magyar vasúti lexikon. Budapest, 1879.
Bezerédy Gyõzõ: Képek Pécs történetébõl 1686–1948. Pécs, 1977.
Majdán János: A „vasszekér” diadala. Kossuth Kiadó, Budapest, 1987.
Csíkvári Jákó: A közlekedési eszközök I. kötet X. fejezet: Vasutak a háború idején.
Budapest, 1882.
A Pécsi Figyelõ 1878. évi számai
A két közölt fényképfelvétel a Janus Pannonius Múzeum Helytörténeti Osztályának
gyûjteményében található.
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TREBBIN ÁGOST

A PÉCSI PANNÓNIA GRAND HOTEL

1957-ben kezdtem el dolgozni a Nádor-Pannónia szállodakomplexumnál.
Inaséveim után a Pannónia Szállodába kerültem portásnak. A késõbbiek során vol-
tam üzlet- és áruforgalmi vezetõ. Személyes tapasztalataim alapján nyugodt lelki-
ismerettel állíthatom, hogy ezt a házat szállodás pályafutásom alatt tövirõl hegyire
alaposan megismertem.

A pécsi Pannónia Szálloda, vagyis a Grand Hotel megszületése, mûködésé-
nek kezdeti idõszaka szorosan összefonódott a Hamerli család történetével. 1895-
ben meghalt Hamerli János.1 A „kesztyûgyárosi vonalat” Hamerli Imre és István,
majd az utóbbi1903. évi halála után Károly vitte tovább. Az Európa hírû pécsi kesz-
tyûgyár és a bécsi üzlet továbbra is jelentõs nyereséget hozott az örökösöknek.

1911-ben meghalt özv. Hamerli Jánosné, Szalay Flóra. Halála után az ed-
dig osztatlan Hamerli-vagyon a testvérek között felosztásra került.2

Hamerli János jelentõs hagyatéka biztosította, hogy utódai ne legyenek a
„kesztyûs” szakmába beskatulyázva, hanem a pécsi gazdasági élet más és más
területén kamatoztathassák a rájuk esõ vagyonrészüket és tehetségüket.

A legidõsebb fivér, a zseniális üzletembernek elismert Hamerli Imre úgy dön-
tött, hogy a kesztyûgyári profit egy bizonyos részével, valamint bankkölcsönökkel új
profilú üzleti vállalkozásba kezd. Szakítva a családi „kesztyûs” hagyományokkal, õ
egy nagyszabású pécsi belvárosi szálloda felépítését tûzte célul maga elé.3

Elgondolkodtató, hogy Hamerli Imre érdeklõdése miért éppen a vendéglátás
felé fordult. Nem elképzelhetetlen, hogy elhatározását családi okok is motiválták.
1895-ben vette feleségül Nóvy Saroltát, a gazdag bécsi udvari cukrászmester leá-
nyát.4 Talán az új családi kapcsolatai révén kerülhetett kapcsolatba bizonyos
szállodás körökkel. De ez csak teória.

Egyébként a szállodaépítés 1912-ben még nagyon is jó üzleti befektetésnek
látszott. Pécs gazdasági élete az 1900-as évek elején hatalmas, ugrásszerû fejlõ-
désnek indult. A rohamosan növekvõ ipar, a kitûnõ pécsi szén, a jól prosperáló
részvénytársaságok, a koncentrálódó banktõke egyre több vállalkozót, befektetõt,
ügynököt, érdeklõdõt és ügyeskedõt vonzott városunkba. A 1800-as években épült
szállodák már nem tudták ezt a hatalmas emberáradatot sem mennyiségileg, sem
pedig minõségileg kiszolgálni.

30

1 Hamerli János 1840–1895.
2 Szalay Flóra 1911-ben halt meg, halála után 1913-ban történt a Király utca 5-bõl való szétköltözés és
vagyonmegosztás (1912-ben részleges, ami a lakóházakat érintette, és 1917-ben, illetve 1918-ban a
végleges, ami a kesztyûgyárat és a Pannoniát érintette.)
3 Hamerli családi adatok ifj. Hamerli Antaltól 2002.
4 Nóvy András 1841-ben Csekén született, Bécsben udvari fõcukrászként a Burgban állt alkalmazás-
ban. Hamerli Imre és Nóvy Sarolta 1895-ben kötött házasságot.
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Hamerli Imre elõzetes elképzeléseinek megfelelõen, az új szálloda megépí-
tésére a Hamerli család Király utca 5. alatti ingatlana látszott a legalkalmasabbnak.
Ezt a területet további északi telek vásárlásával egészítettek ki. A Király utca 5. tel-
ken állt Hamerli János 1889-ben megvásárolt egyemeletes háza. A felépítendõ új
szálloda érdekében ezt a régi, elhasználódott épületet 1912–1913-ban lebontották.
Erre a viszonylag nagy kiterjedésû belvárosi területre építtették fel az 1913–1915.
években Pécs város új büszkeségét, a monumentális Grand Hotelt, azaz a pécsi
Pannónia Nagyszállót.

A szecessziós Grand Hotel terveit Hamerli Imre és Károly megbízásából
1912-ben Pilch Andor neves pécsi építész készítette el, a vasbeton szerkezeti ter-
veket a fõvárosi Obrist Vilmos. A kivitelezési munkálatokat az ugyancsak buda-
pesti Jaulusz Gyula irányította. 1913. év végére az építkezési munkálatok jelentõ-
sen elõrehaladtak. Tetõ alatt a Pannónia Szálló, adta hírül a Pécsi Napló Karácso-
nyi száma: „A Király utcai Hamerli féle Pannónia Szálló, melynek építése eddig va-
lósággal amerikai tempóban haladt, ma tetõ alá került. Az építkezés eme fontos
eseményére, gazdagon fellobogózták az épületet. Nemzeti színû s a város színeit
mutató zászlók, címerek hívták fel a járókelõk figyelmét. A Pannónia utca felõli
frontja tudvalevõleg három, míg az udvari épület (az ún. kaszárnya front) négyeme-
letes. Hogy a szûk és nagy forgalmú Király utcán ily gyorsan haladhatott az építke-
zés, az a páratlanul kedvezõ idõjárásnak is köszönhetõ.”5

Az elsõ világháború eseményei, amelyek szerencsére Pécstõl jó messzire
zajlottak, sok tekintetben rányomták bélyegüket erre a grandiózus Király utcai új
palota építkezésére. A szálloda kivitelezése kezdetben, az 1913-as évben, nagy
lendülettel indult be. Az építkezést a város haladó közvéleménye élénk figyelem-
mel kísérte. Az imponáló kezdeti lendület a háború elhúzódásával egyre jobban
megtört. A gazdasági élet hanyatlása, a bizonytalan háborús helyzet már közvetle-
nül is hatást gyakorolt az építkezésre. Csúszni kezdtek a határidõk. Akadozott az
építõanyag ellátás, az építõk sok esetben gyengébb minõségû, helyettesítõ anya-
gokkal voltak kénytelenek dolgozni. A szükségmegoldások, rögtönzések a késõbbi
üzemeltetõknek (a felújítások, tatarozások alkalmával) sok bosszúságot és költsé-
get okoztak. A közvélemény figyelmét most már a súlyosbodó harctéri hírek
kötötték le.

A hátráltató tényezõknek köszönhetõen a szálloda megnyitása elhúzódott
és meglehetõsen felemásra sikerült. A Pannónia Szálloda nyitása két részletben,
minden nagyobb külsõség nélkül, csendesen történt meg. A városban már nagyon
sok család hõsi halottait gyászolta. A Grand Hotel szállodai része 1915 májusában,
a kávéház viszont csak 1915. június 19-én nyitott.

A nagyszabású szálloda az elõzetes elképzeléseknek megfelelõen családi
kft. formában nyílt meg, melynek felsõ szintû vezetõje és irányítója Hamerli Imre
lett. Természetesen a közvetlen, operatív irányítást nem Hamerli Imre gyakorolta,
hanem az Egerbõl idetelepült szállodai és étteremi szakember, Horthy Balázs.
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5 Pécsi Napló. 1913. december 24.
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A kezdeti sikerek után a Grand Hotel Hamerli Imrének a késõbbiek során
keserves kudarcokat és csalódást hozott. Könnyû utólag okosnak lenni. Ki tudhatta
elõre, hogy az I. világháború az ország katasztrofális vereségével, s az Oszt-
rák–Magyar Monarchia szétesésével fog véget érni. Gondolhatott-e valaki arra
1910 körül, hogy 1918-1921 között Pécsnek súlyos szerb megszállást kell majd el-
szenvednie, amely Baranyát és Pécset 33 hónapra hermetikusan elzárja az anya-
országtól. Nem volt senkiben sem olyan pesszimista elõrelátás, amely meg tudta
volna jósolni a trianoni békediktátumot és annak katasztrofális következményeit.
Melyik virágzó pécsi vállalkozás vagy részvénytársaság vezetõsége számíthatott
1912-ben arra, hogy egy vesztes háború és súlyos megszállás után milyen gazda-
sági állapotban és pénzügyi depressziós tényezõk között lesz majd az ország, és
ezen belül Pécs városa? Milyen következményekkel jár az ország megcsonkítása?
Ki számíthatott a magyar gazdasági élet teljes szétesésére?

A súlyos gazdasági helyzet és az elhúzódó konszolidáció kikezdte még a
legtõkeerõsebb pécsi vállalkozásokat is. A gazdasági összeomlás kísérõ jelensé-
gét, az inflációt nem sok gyár, intézmény és vállalkozás élte túl. Az 1922–1925 kö-
zötti években a magyar gazdasági életre egyre nagyobb befolyást gyakoroltak a
bankok, a tönk szélére jutott vállalkozások eladósodtak, a bankokkal szemben füg-
gõségi viszonyba kerültek.

Sajnálatos módon az események nem kímélték Hamerli Imre szállodáját
sem. A háborús évek vége felé és a szerb megszállás ideje alatt Pécs és Baranya
idegenforgalma teljesen lebénult. A pécsi Pannónia Szálloda egyre jobban elnép-
telenedett, a kávéházban és az étteremben egyre kevesebb lett a vendég. A likvidi-
tási gondokkal küzdõ Hamerli Imre kezébõl kicsúszott a Pannónia Szálloda tulaj-
donjoga. A Pannónia Grand Hotel 1921 végén, a Nádor Szállodával együtt a Du-
nántúli Szállodai és Élelmiszerüzemi Rt. tulajdonába került. Ekkor történt meg elõ-
ször a két épület összekapcsolása. A Nádor belsõ udvarából átjárót hoztak létre,
amely a Pannónia Szálloda keleti falában vágott ajtóhoz csatlakozott. (Az átjáró az
„Aranyhajó” udvarból vett el területet.) A Dunántúli Szállodai és Élelmiszerüzemi
Rt. valójában nem volt önálló társaság, és csak átmenetet jelentett. A részvénytár-
saság 1923-ig a Pannónia Sörgyár, utána az 1922-ben alapított Dunántúli Bank ér-
dekszférájába került.

„Az 1924. évi egyik tõkeemelés alkalmával kibocsátott részvényekkel meg-
vásárolta a Dunántúli Bank Rt. Hamerli Imrétõl a Pannónia szálloda épületét és be-
rendezését, ott a kávéházi üzemet megszüntette, s annak helységeiben rendezte
be hivatalos helyiségeit.”6

1924-ben a Pannónia Nagyszálloda hivatalosan is a Dunántúli Bank tulajdo-
nába került. A szállodai rész a bank házi kezelésében maradt. Az alagsori étterem
és grill bérbe adásáról szintén õk intézkedtek. A Dunántúli Bank 1924. évi zár-
számadása az alábbiakat tartalmazza: „További fontos eseményként az elmúlt év-
nek (1923) registráljuk, hogy intézeti székház céljaira megvásároltuk a Pannónia
Szálloda épületét és december hó elején már át is költözködtünk nívósan átalakí-
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6 Siptár László: A Pécsi Takarékpénztár Rt. története. Pécs, 1996.
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tott helységeinkbe. Intézetünk ezzel is újabb súlyt nyert, ami máris jelentkezik kli-
entúránk növekedésében, s ez a körülmény is megnyugtató biztosítékát képezi in-
tézetünk további prosperálásának.”7

Hamerli Imre 1927-ben bekövetkezett haláláig a Dunántúli Bank egyik rész-
vényese maradt, és tevékenyen részt vett a bank igazgatóságának munkájában.

A Dunántúli Bank hivatali helységei a földszinti kávéház helyét foglalták el.
Ide került többek között a pénztárterem és a vezérigazgatói szoba. A félemeletre is
a bank különbözõ irodái kerültek.8

A Pannónia Szálló fennállását, mûködését a jobb áttekintés érdekében az
alábbiak szerint tagolnám:

Elsõ szakasz, 1915 és 1921 közötti évek: Az újonnan felépült Grand Hotel
a Hamerli testvérek által alapított kft-nek volt a tulajdonában.

Második szakasz, az 1923. évtõl az államosításig: A Grand Hotel fokoza-
tosan az 1922-ben alapított Dunántúli Bank házi kezelésébe kerül. A bank irodái a
szálloda földszintjén, illetve félemeletén, az épület nyugati szárnyában nyertek ki-
alakítást. A kávéházból az emeletre felvezetõ díszes falépcsõt elfalazták.

Harmadik szakasz, az államosítástól 1970-ig: A szálloda földszintjérõl
1964-ben kiköltözött a Textil Nagykereskedelmi Vállalat raktára. A szállodavezetés
megpróbálta a felszabaduló helyiséget hasznosítani. A korosztályomból sokan em-
lékezhetnek rá, hogy itt egy kitûnõ, de fõleg olcsó rétesbolt mûködött. A Pannónia
Szálloda földszintjét azután 1968-ban tovább hasznosították. Kisebb mérvû átépí-
téssel itt egy új, az akkori fogalmak szerint korszerû önkiszolgáló bisztrót, valamint
éjszakai bárt alakítottak ki.

Negyedik szakasz, 1975 évtõl napjainkig: 1975-ben teljes rekonstrukció-
val átépítették Hamerli Imre egykori szállodáját. Az épület megtartotta eredeti funk-
cióját, de nevét sajnálatosan elvették tõle. A szállodát átkeresztelték Palatinusra.
Állítólag ezt üzletpolitikai szempontok tették szükségessé. De ez már a Pannónia
Szálloda történetének egy következõ, nagy fejezete…

HOGYAN IS NÉZETT KI EZ AZ ÚJ, 1915-BEN ÁTADOTT PÉCSI NAGYSZÁLLÓ?
A szálloda nyitásáról és beindításáról viszonylag kevés írásos anyag áll ren-

delkezésre.9 A pécsi újságok meglehetõsen kevés hírt közöltek az új szállodáról. A
lapok majdnem minden oldalát a háborús hírek foglalták el. A szálloda emeletein,
az akkori idõszak követelményeit messzemenõen kielégítõ, 72 db kényelemmel és
luxussal berendezett szoba várta az érkezõ vendégeket. A szálloda éttermei, kávé-
háza, társalkodói mind-mind a vendégek messzemenõ igényeit, kényelmét voltak
hivatva szolgálni. A franciaudvar földszinti, a kávéházzal szembeni átellenes másik
felét, az épület jobb oldali részét üzlethelyiségek foglalták el.
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7 BML
8 Trebbin Ágost mérnöknek (1879-1940), a Pannónia 1924. évi áttervezõjének emlékei.
9 BML Pécs város Mûszaki ügyosztályának iratai F-3163-1930. Obrist Vilmos mérnök kiviteli tervei a vi-
gadóról 1912-bõl.
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Az érkezõ vendég a hosszú franciaudvaron áthaladva jutott el a szálloda dí-
szes, rézveretektõl csillogó fõbejárati kapujához. Kritikaként fogalmazható meg,
hogy a tervezõ nem mindenben érvényesítette a szállodai vendég kényelmi igé-
nyeit. A franciaudvaron, a Király utcai bejáratától a szállodaportáig vezetõ hosszú
úton nem védte a vendéget széles elõtetõ, az ún. márkiz. A késõbbiekben is sok
kényelmetlenséget okozott, hogy a szûk franciaudvarba nem nagyon tudtak beállni
a vendégek gépkocsijai. Csak részben enyhítette a gondokat, hogy a szálloda fõ-
bejárata elõtt állandóan egyenruhás, sapkás szállodai kapus tartózkodott, éberen
figyelve az érkezõket, hogy idõben jelezze a portának a vendég érkezését. A kapus
sípjelére kisietõ londinerek feladata volt a vendégek csomagjainak behordása, az
emeletre történõ felszállítása.

A forgóajtós fõbejárati ajtó közvetlenül az elõcsarnokba (foyer) nyílt. A fõbejá-
rattól balra nyíló ajtón keresztül egy kis elõtérbe jutott a vendég. Ebbõl három bejárat
indult ki. Balra nyílt a kávéház bejárata, egyenesen a szállodai elõcsarnokba lehetett
bejutni, valamint innen lépcsõ vezetett le az alagsori sörözõbe. A fõbejárattól jobbra
szintén hasonló bejárat nyílott. Ezt elsõsorban a szálloda személyzete használta.
Ezen keresztül lehetett eljutni a szálloda elõcsarnokába, illetve a poggyászraktáron
keresztül az alagsori raktárakhoz és mûszaki létesítményekhez.

1924-ben a Dunántúli Bank részben átterveztette a bejáratokat. Új bejáratot
kapott a sörözõ, amely a Király utca közelébe került. A levezetõ lépcsõ kis tetõs
építményt kapott. Most már a sörözõ vendégei a Király utcából közvetlenül lejuthat-
tak az alagsori sörözõbe. Egyébként a szállodai elõcsarnokból a sörözõbe leveze-
tõ lépcsõt a szálloda vendégei továbbra is igénybe vehették.

A Király utcára nyíló háromemeletes U alakú épület rész az ún. francia ud-
vart fogta közre. A szállodatömböt kiegészítette még az udvari szárnyra épített
rész, az ún. kaszárnyafront. A franciaudvar a nyári idõszakban kettõs funkciót töl-
tött be. Innen nyíltak a szálloda, a kávéház és étterem bejáratai, ugyanakkor betöl-
tötte egy reprezentatív kávéházi terasz szerepét is. A hatalmas pálmákkal díszített
teraszt nyári estéken zsúfolásig megtöltötte a Király utcán zsivajogva tovahöm-
pölygõ emberáradat.

A Király utcáról belépõ vendéget balra a kávéház fogadta. A szálloda terve-
zõje zseniálisan oldotta meg a kérdést, hogy a csendes, újságjába elmerülõ kávé-
ház látogató pécsi polgár és a mulatozó, biliárdkedvelõ kompániák egyszerre talál-
ják meg kedvelt idõtöltésüket. A földszinti kávéház hatalmas tükörablakai részint a
Király utcára, részint a franciaudvarra néztek. Itt kényelmes plüss ülõgarnitúrák,
süppedõ szõnyegek, csend és nyugalom várták a vendéget. A földszinti kávéházi
részbõl díszes fakorláttal szegélyezett széles, piros kókusz szõnyeggel fedett lép-
csõsor vezetett a félemeleti vigadó- és játékterembe. A kávéháznak ebben a felsõ
régiójában már nem volt csend és nyugalom. A levegõt szinte állandóan áthatolha-
tatlan szivarfüst töltötte be, amelynek vidám zsongását csak a biliárdgolyók csatto-
gása törte meg egy-egy pillanatra. Részét képezte még a kávéháznak a földszinti
külön szoba is, amely elszeparálódása folytán kiválóan alkalmas volt zártkörû
rendezvények, tárgyalások lebonyolítására.
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Elõcsarnokban, a fõbejárat közvetlen közelében nyert kialakítást a szálloda
portája. Az érkezõ vendéget, díszes kivitelû recepciós pultnál mosolygó, több nyel-
ven beszélõ portás fogadta.

A foyerbõl nyílt a szálloda hallja, ahol a vendégek kényelmes foteljaikban vá-
rakozva hamar túlestek a bejelentkezési formaságokon. Közben a londinerek hada
végzett a poggyászok behordásával. Hogyan is látták a hosszú eltelt évek után a
visszaemlékezõk a szálloda hallját? Kényelem, pompa és luxus. Süppedõ piros
bársony szõnyegek, zöld eres márványasztalok, öblös bõrfotelok, kanapék. A dra-
périával borított díszes falakon blondelkeretekben metszett tükrök, értékes festmé-
nyek. A hallt varázslatosan sugározta be a velencei kristálycsillárokból, falikarokból
szerteáradó sok-sok villanyégõ erõs fénye.

Szemben a recepcióval a halkjáratú lift röpítette a szállodai vendégeket az
emeleten elhelyezkedõ szobákhoz. Az elõcsarnokból indult ki az emeleti vendég-
lépcsõház is.

Továbbhaladva, a földszinten következett az emeleti nagyteremhez felveze-
tõ lépcsõsor elõtere. Vessünk egy pillantást a díszterembe felvezetõ széles, repre-
zentatív márvány lépcsõsorra. A lépcsõket borító piros velúr szõnyegeket sárgá-
san csillogó rézrudak szorították a lépcsõkhöz.

Elmaradhatatlan kelléke volt a régi szállodáknak a meghitt grill-hangulatú,
kisebb, külön táncterem. A késõbbiekben színvonalas éjszakai revümûsorok tették
hangulatossá és vonzóvá a Pannónia Szálloda fölszinti tánctermét. A bárszerûen
kiképezett és berendezett tánctermet külön férfi és nõi ruhatár egészítette ki. A pol-
gári Pécs kedvelt étkezõhelye volt a mélyföldszinti sörözõ. A kitûnõ, magyaros
konyhával rendelkezõ sörözõ-étteremet mindenkor tapasztalt, neves vendéglõsök
irányították. Külön is megemlékeznék Skergula Ferencrõl, az egykori kiváló ven-
déglõsrõl és éttermi szakemberrõl, aki 1925 és 1945 között az alagsori étterem és
grill bérlõje és cégtulajdonosa volt. Remek érzékkel és ismertséggel vezette a sö-
rözõt, amely konyhája nagy közkedveltségnek örvendett városszerte. Házias és
magyaros ételkülönlegességei nagy vonzerõt jelentettek. A vendégek szórakoz-
tatásáról általában valamelyik népszerû pécsi cigányzenekar gondoskodott. Az
1930-as évektõl a sörözõhöz kisméretû grillhelyiség is csatlakozott. Skerguláról
még tudható, hogy a város gazdag emberei közé tartozott. Tulajdonában volt a
Balokány fürdõ területén üzemelõ nyári, kerthelyiséges Park étterem, és a Pécs
közeli Sikonda Gyógyfürdõ vendéglátó egységei is. Abban a kétes „megtisztelte-
tésben” lehetett része, hogy 1944. november 29-én „megvendégelhette” a városba
bevonuló Vörös Hadsereget. „Meg kell vendégelni a városba vonuló szovjet csapa-
tok parancsnokait! Pohli Henrik csemegekereskedõt és Skergula Ferencet, a Pan-
nónia pince bérlõjét hivatják. Sajnos, húsról nem tudnak gondoskodni, gulyást nem
készíthetnek – a vágóhíd megközelíthetetlen. De pezsgõ és édesség lesz!”10

A mélyföldszinten voltak kialakítva a szálloda raktárai, és az épület fûtését
biztosító kazánház is. A mai szemmel meglehetõsen érthetetlen, hogy a tervezés-
nél nem gondoltak az alagsorban kialakított nyersanyag, bor, jég és egyéb raktárak
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10 Boros István: Tanulmány Pécs város felszabadulásáról. (kézirat) Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtár.
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gazdasági bejáratának könnyebb megközelítésére. A Király utca közelében kiala-
kított ledobóaknákhoz sem kézi, sem pedig elektromos felvonószerkezet nem állt
rendelkezésre. Mindenkor gondot okozott az alagsori kazánok salakjának felszínre
juttatása. A salak eltávolításának problémáján Kenedi igazgató az 1950-es évek-
ben megpróbált segíteni. Erre a célra egy meglehetõsen primitív szerkezetû
elektromos felvonót konstruáltatott, amelyik legtöbbször üzemképtelen állapotban
volt.

1958-ban az alagsort jelentõsen átépítették. Az 1930-as években a hosszú
sörözõhelyiségbõl leválasztott grillhelyiséget felújították. A raktárak helyére kony-
hát építettek ki.

A félemelet keleti felében volt a szálloda étterme. Az éttermet üvegfal és ajtó
választotta el a nagyteremtõl. Néhány megmaradt ét- és itallap tanúskodik az egy-
kori szálloda kitûnõ európai színvonalú konyhájáról, borok, pezsgõk, szeszes italok
hatalmas választékáról. Elmondásból tudom, hogy itt felszolgálónak lenni külön ki-
tüntetést és elismerést jelentett. Magas volt a szakmai és etikai elvárás. Jó megje-
lenés, nyelvtudás, diszkréció volt a pincérekkel szembeni alapvetõ követelmény.

A nagy kényelemmel berendezett luxuséttermet és kávéházat remek tálaló
eszközök egészítették ki: valódi alpakka tálak, kancsók, tálcák, csillogó kristály po-
harak, herendi porcelánok, fényesre csiszolt evõeszközök. A terítékeket pompás,
egyedi tervezésû, emblémás asztali patika, só- cukorszórók, hamutartók, szalvéta-
gyûrûk egészítették ki. És akkor még nem beszéltünk a halkan suhanó szmokingos
pincérekrõl, fõurakról. Mindezt betetézte az európai ízlésnek megfelelõ, de
ugyanakkor a magyaros, helyi specialitásokat sem mellõzõ étlap és italkártya.

A szálloda egyik büszkesége volt az elsõ emeleti karzatos nagyterem. Itt tar-
tották Pécs legelõkelõbb báljait és kamarakoncertjeit. 1920-as évek végén a nagy-
terem a pécsi kulturális élet centrumának számított. Egymást követték a különbözõ
színházi kamarai elõadások és komolyzenei koncertek. Talán a legemlékezete-
sebb komolyzenei eseményt említeném meg. A nagyteremben adott nagysikerû
zongorakoncertet 1923-ban Bartók Béla. Scarlatti, Beethoven, Debussy, valamint
saját népdalfeldolgozásai szerepeltek nagysikerû mûsorában. A korabeli hírlapok
méltatásai sajátságosan nem a nagyszerû zeneszerzõt, hanem a virtuóz zongora-
mûvészt emelték ki.

Különösen a farsangi szezonban volt közkedvelt a szálloda nagyterme, vé-
ge-hossza nem volt a hajnalig tartó báloknak. A szezon kiemelkedõ eseménye a jo-
gász- és az orvosbál volt. A nagyterem színpada, amely kisebb öltözõkkel is kiegé-
szült, alkalmas volt kisebb színházi elõadások megtartására.

Az 1924-es átépítéskor az étterem helyére szobák kerültek. A nagyterem
elõterében reggelizõhelyiség nyert kialakítást. A söntés és konyha helyére a Du-
nántúl Bank hivatali helységei kerültek.

Az elsõ emeleten kezdõdtek a szállodái szobák, az 1915-ös állapotoknak
megfelelõen. Korlátozta az itt elhelyezhetõ szobák kialakításának lehetõségét,
hogy az emelet hátsó részét a nagyterem karzata és légtere foglalta el. Minden
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szobaablak a Király utcára, illetve a franciaudvarra nézett. Az emeleten két apart-
man és tizennyolc egyszerûbb berendezésû szoba kapott helyet (összesen 20).

A második emeletet teljes egészében a szállodai szobák foglalták el. Két Ki-
rály utcára nézõ apartman, a tizennyolc franciaudvarra nézõ szoba és a tizenhá-
rom kaszárnyafronton elhelyezkedõ szoba (összesen 33 szoba).

A nyári idõszakban kellemesen egészítette ki a szálloda szolgáltatásait a
harmadik emeleti tetõteraszon mûködõ kávéház és étterem. A színes napernyõk,
lampionok alatt hûsölõ vendégek kedvükre gyönyörködhettek a zöldellõ Mecsek
vagy a történelmi pécsi belváros felejthetetlen panorámájában. Az emelet hat szo-
bája a tetõteraszra nézett, tizenhárom pedig a kaszárnyafronton volt (összesen 19
szoba).

Tehát 1915-ben összesen 72 szobája volt a szállodának. (Az apartmanokat
két-két külön szobaként is fel lehetett használni, de ezeket a szobaszám meghatá-
rozásnál egynek vettem.) 1924-ben a szálloda az elsõ emelet átépítésekor 10 szo-
bával bõvült.

Az 1936-as években kiadott városkalauz már így reklámozta a Pannónia
Szállodát: „GRAND HOTEL NAGYSZÁLLODA PANNÓNIA. A Dunántúli Bank Rt.
Pécs házi kezelésében. Pécs legmodernebb szállója. Személyfelvonó, központi fû-
tés, minden szobában hideg és meleg folyóvíz, szobák fürdõszobával. Tánc- és
hangversenyterem, egyéb társas helyiségek. Reggelizõ, étterem. Mérsékelt árak.
Magyarországi és külföldi automobil-clubok hivatalos szállodája. Telefon: 26-03”.

A szálloda személyzete igen racionális volt. Portás 3 fõ, szobaasszony 1 fõ,
szobalány 5 fõ, takarítónõ 1 fõ, mosónõ 3 fõ, fûtõ 4 fõ, bérszolga 6 fõ, felügyelõ 2 fõ.

A szállodára is rányomta bélyegét a modern kor lüktetése. A harmincas
években a szálloda táncterme jazz-zenés éjszaki lokállá alakult át. A kitûnõ zene-
karok mellett világvárosi revümûsor, érzelmesen búgó dizõz, karcsú táncosnõk
szórakoztatták hajnalig, éjszakáról éjszakára a nagyérdemût.

Személyes emlékeim alapján a Pannónia Szálloda harmadik idõszakáról tu-
dok a leghitelesebben beszámolni.

A portás szakmunkás bizonyítvány megszerzése után hat évet a Pannónia
Szállodában dolgoztam. Az én idõmben az egykori fényes Grand Hotel bizony saj-
nálatosan megkopott. Úgy nézett ki, mint egy kiöregedett táncosnõ, akit megfosz-
tottak strucctollaitól. A II. világháború és azt követõ korszak alaposan elbánt vele.
Berendezéseit, eszközeit széthordták. Az egykori nagy luxussal berendezett szál-
lodai szobákba, pompás termekbe különbözõ intézmények kerültek. Az 1950-es
években mûködött az épületben Városi Rendõrkapitányság (2., 3. emelet), Pécsi
Tervezõ Intézet (4. emelet) és Textil Nagykereskedelmi Vállalat (földszint).

Már nem  voltak elõkelõ vendégek, porosan aludta álmát a Nagyterem.
Végül is a Pannónia nem sokkal belépésem elõtt ismét szálloda lett. 1957-

ben már nehéz volt ráismerni az egykori pompás berendezésû szállodára és bálte-
remre. Elhanyagoltság, lepusztultság. Már csak nagy fantáziával lehetett elképzel-
ni azt a luxust és otthonosságot, amirõl a család idõsebb tagjaitól annyi szépet és
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jót hallottam. Hová lettek a szálloda csodálatos berendezései, a hall süppedõ
foteljai, a csodálatos perzsaszõnyegek, a metszett tükrök?

A szálloda egykor fényûzõen berendezett földszinti, csodálatos halljának és
egykori fölszinti tánctermének volt egy nagyon „fontos” rendeltetése. Az 1960-as
években itt tartotta autóját a szálloda igazgatója.

Az 1950-es években még mûködött az alagsori kétes hírû mulató, amelyet
az egyes nosztalgiára hajlamos vendégek grillnek csúfoltak. Korábban az akkori
vezetõség a forgalom fellendítése érdekében többféle megoldással próbálkozott.
Volt már itt jégbüfé, forgó táncparkettás lokál és még sok minden.

Éjszakánként meglehetõsen színes élet zajlott a lokálban és a környékén.
Egymást érték az éjszakai razziák. A nyitva tartásnak általában hatalmas tömegve-
rekedés vetett véget. Nem egyszer még a Király utcában is verte egymást a „törzs-
közönség”.

De a zene (és legtöbbször a mûsor is) kitûnõ volt. Ott játszott a Kolarics–
Tiknó (Tiknó igazi nevére már nem emlékszem) duó. Jól kerestek, mert abban az
idõben nagy divat volt a „kamúkéró.” Emlékszem egy esetre mikor egy vendég
megkérdezte, hogy mit isznak a kedves mûvész urak, Kolarics anélkül, hogy abba-
hagyta volna a muzsikálást, szinte a zene ütemére oda szólt a dobosnak. „Tiknó-
Tiknó ginfizzt-ginfizzt”. (Ez volt a legdrágább ital.)

Talán a fiatalabb nemzedéknek nem árt megmagyarázni, mi is volt a kamu.
A jól szórakozó vendég a felszolgálónak vagy a zenekarnak ital rendelt. Az érintet-
tek viszont legtöbbször csak mímelték az ivást, vagy a látszat kedvéért valami
löttyöt ittak. A megmaradt „haszon” a személyzet zsebébe vándorolt.

A dizõzök közül Bárdos Annira emlékszem. A mûsorban legtöbbször
Spányik Éva és Szabó Ottó pécsi színészek léptek fel.

Se szeri, se száma nem volt a sok sztorinak, ugratásnak, amelyeket hol a
vendégek, hol a személyzet követett el egymás rovására. Molnár Béla („Malmos”)
üzletvezetõtõl hallottam a következõ, állítólag megtörtént esetet. Kolaricsot, a kitû-
nõ bárzongoristát szabadnapján helyettesítõ zenész, aki nem volt mentes a nagy-
képûségtõl, azt hangoztatta, hogy õ „komoly” muzsikusként csak kottából tud ját-
szani. Történt egy este, hogy az ugyancsak spicces zongorista nem vette észre,
amikor a kottát kicserélték az Esti Hírlap címû újságra. Egyes rosszindulatú vendé-
gek állítása szerint a zongorista ezt nem vette észre, és vidáman játszott tovább,
immár az újságból.

A hatvanas években, a hatóságok nyomására a szálloda vezetõsége kény-
telen volt a remekül jövedelmezõ, de botrányos mûködésû mûintézményt bezárni.

A valamikori fényes, elõkelõ nagyterem sokáig kihasználatlanul õrizte a sö-
tétséget. Azután mégiscsak felhasználást nyert a díszterem. Elõször a vezetõség a
Mopresszóval kísérletezett, ahol rövid filmeket vetítettek, melyet presszó kiszolgá-
lás egészített ki, majd ide költözött az alagsorban megszûntetett kétes hírû lokál.

Bizony a nagytermi új szolgáltatásnak a szálloda vendégei nem nagyon örül-
tek, elkeseredetten vették tudomásul, hogy a szállodában hajnali négy óráig nem
lehet aludni. Az ez idáig csendes szálloda szinte elviselhetetlenül zajossá vált.
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Nem felejtem el, hogy egy éjszaka Salamon Béla, a neves komikus színész
egy szál hálóingben és 46-os cipõjében leérkezett hozzám a portára és közölte:
„Aranyoskám, egy percet sem vagyok hajlandó tovább itt lakni ebben a vad néger
faluban!” Salamon Bélára aztán igazán nem lehetetett ráfogni, hogy négergyûlölõ
lett volna, de a harsogó zeneszó mellett nem tudott aludni. Végül is a mûvész úr
reggelig ott maradt a szállodában, de sohasem tette be többé hozzánk a lábát.

Egy biztos, hogy az „új” lokál sem volt unalmas hely. Minden éjjel történt va-
lami rendkívüli. Továbbra is divatban maradtak a hatalmas verekedések, a botrá-
nyos jelenetek. Rengeteg élményem volt, amelyet szívesen megosztanék az utó-
korral. Mint fiatal, kezdõ portás szinte állandó éjszakai mûszakra voltam beosztva.
Rettegve mentem minden este dolgozni. Azelõtt Rejtõ Jenõ könyveiben olvastam
olyan alakokról, akik itt szinte minden éjszaka, rendszeresen megfordultak. Egyik
legfélelmetesebb „törzsvendég” volt a Lusta névre hallgató, Lombroso kinézetû be-
törõ, akinek pénze mindig volt, de arról volt nevezetes, hogyha lerészegedett, min-
den kezébe esõ tárgyat összetört, és hát ritkán volt józan. Aztán ott volt még a
Pandavec, aki állítólag valamikor fontos beosztásokban dolgozott. Ez az alak már
elitta az eszét, így azután nem volt nehéz õt kidobni.

Azért „szûrték” is valamelyest a népet. Két kritériumnak kellett megfelelni a
vendégjelöltnek, rendelkezik-e nyakkendõvel és zakóval, vagy sem. Hát igen,
nyakkendõ és zakó volt minden vendégen, de ing és nadrág már alig… A be nem
engedett toprongyos, részeg tömeg a szállodai porta elõtt tolongott, és tõlem várta
el az igazgató, hogy valahogy távolítsam el õket.

Ennyi év után is nagy megbecsüléssel és tisztelettel gondolok Grúsz Kar-
csira, a rendõrre. Ha õ volt szolgálatban, nem kellett félnem. Neki nem számított,
milyen érdemekkel rendelkezett a „civil életben” a részeg hõbörgõ, válogatás nél-
kül pofozott fel minden renitenskedõt. Grúsz Karcsi többször volt kitüntetve, de
mindannyiszor le is fokozták. Így azután õ volt az örökös törzsõrmester.

A bár mûsora azonban népszerû és színvonalas volt. Kikre is emlékszem
vissza? Az 1960-as években remek társulta volt a Pécsi Nemzeti Színháznak. Kö-
zülük olyan remek színészek léptek fel a bármûsorban, mint Tomanek Nándor,
Vas Éva, Avar István, Esztergályos Cecília, Medveczky Ilona, Fülöp Zsig-
mond, Láng József, Marczis Demeter, Széplaki Endre, Rónaszéky András, a
pécsi balettkar és még sorolhatnám a sort hosszan, hosszan. Estérõl estére nagy
sikerrel mutatta be zenei paródiáit a Kazinczy étteremben játszó Pagony zenekar
dobosa a kitûnõ Krizsik Ali.

Nemcsak Krizsik Ali volt az egyetlen zenész, aki elõadó mûvészként is fellé-
pett. Emlékszem még a harmonikás Beimel Antalra, a pisztonos Bornemissza
Gézára és az énekesként is két kiváló zenészre, Kovács Árpádra, valamint Bár-
dos Lászlóra. A bár zenekarából csak pár nagy nevet emelnék ki, mint amilyen a
zongorista Mihalik Imre, a szaxofonos Mátray Tomi, a gitáros Hidassy Sanyi. Di-
zõzök közül Bánhegyi Márta és Éhn Marietta szerepeltek leggyakrabban. Voltak
kiváló artistaszámok is. Csak néhányat említenék, mint amilyen a három Seregély
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zenevirtuóz és az Albert késdobáló csoport volt. Bátran állíthatom, hogy a mûsor
mindenkor, sztriptíz nélkül is nagy népszerûségnek örvendett.

Ennyi év elteltével is nagy szeretettel gondolok egykori kollegáimra. Az egy-
kori bárpincérbõl fõportássá avanzsált robusztus, pocakos, Csortos Gyula termetû
Sanyi bácsira, a Pannónia Szálloda elsõ számú kiskirályára. Legendássá vált lódí-
tásairól könyvet lehetne írni. Egyben õ személyesítette meg a párt helyi hatalmát. A
magas õsz Böndi bácsira, aki szenvedélyesen lottózott. És akit Fortuna asszony-
ság olyan furcsán megtréfált. Pichler Jani bácsira, az „éjszakás” portásra. Ott volt
a nagybajuszú Czéh bácsi, a liftes, aki olyan féltékenyen õrizte territóriumát, hogy
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sokszor még a vendégeket sem engedte be a felvonóba. Elmúltak, emléküket a
fiatal korosztály végképpen elfelejtette. Kár értük, nagy egyéniségek voltak.

Az alagsorban továbbra is mûködött az étterem. Az ötvenes-hatvanas évek-
ben az étterem elsõsorban a közétkezetésben játszott fontos szerepet, ennek elle-
nére megõrizte a polgári idõszak jó pár jellegzetességét. A vezetõség több esetben
próbált ide cigányzenét szerzõdtetni, azonban az éttermet a pécsi közönség in-
kább a csendes vacsorázóhelyként kedvelte meg. Kiváló konyhájára sok híres
pécsi személyiség most is szívesen emlékezik vissza.

A 1950-es évektõl kezdve, a szálloda 1975-ben történt teljes rekonstrukció-
jáig a Nádor és Pannónia szálloda egy igazgatóság alá tartozott. Az adminisztratív
apparátus az elsõ emeleten kialakított irodákban mûködött. Az U alakú épület elsõ
emeleti másik részében voltak a reprezentációs szobák. Itt lakott a szálloda igaz-
gatója és a mindenkori dizõz. Az elsõ emelet szobái az átlagosnál komfortosabbak
voltak. Ezenkívül a második, harmadik emeleten volt néhány apartman, de a többi
szobák meglehetõsen egyszerûen voltak berendezve, sõt voltak kaszárnyaszerû,
ötágyas szobák is.

Az 1960–1970-es években a szállodai kihasználtság-mutatók elsõsorban
mennyiségi vonatkozásában túlzottan is kedvezõ képet mutattak. Özönlöttek Pécsre
a fõvárosi kiküldöttek, és érkezetek folyamatosan a Szovjetunióból és a demokrati-
kus országokból az ifjúsági csoportok.

A Pannónia Szálloda karakterében mindig is más volt, mint a Nádor Szálloda.
A Nádor még a szocialista években is meg tudta õrizni a polgári múlt bizonyos ele-
meit, ezzel szemben a Pannónia Szálloda profilja, jellege többször változott. A 20.
század robbanásszerû változásai mély nyomokat hagytak a szálloda történetében.

Milyen ellenmondásos is a sors. A késõbb épült Pannónia–Palatinus Szállo-
da meg tudott újulni, míg a Nádor napjainkban is lepusztulva várja az új szállodai
korszak eljövetelét!
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RAÝMAN JÁNOS

HOCHREIN OTTÓ PÉCSI PÉNZHAMISÍTÓ

A kiegyezés után hamarosan megalakították az Osztrák–Magyar Bankot, a
két ország közös jegybankját. Az elsõ bankjegysorozatát 1880 és 1884 között bo-
csátották ki; egy, öt, tíz, ötven, száz és ezer forintos címletû jegyekbõl.

Történetünkben a tízforintos bankó játssza a fõszerepet, amelyen bár 1880.
május 1-i keltezés szerepel, valójában csak 1881. január 3-ától került forgalomba.
Több mint húsz év múlva, amikor a korona pénznemre áttértek, 1903. február
28-ától vonták ki véglegesen a pénzforgalomból.

Az 1881-tõl kibocsátott forinttal megszületett a kétnyelvû pénz; az egyik ol-
dalán magyar, a másikon német szöveggel. (E két nyelv jelentette a dualista állam
két hivatalos nyelvét.) A tízforintoson az alapnyomat halvány lilás, amelyre söté-
tebb kék ábra és szövegnyomás került. Ezt a meglehetõsen bonyolult rajzú és kék
nyomású pénzjegyet akkoriban szinte hamisíthatatlannak, de legalábbis
fotographice utánozhatatlannak tartották. A bankjegy számozását külön sorszá-
mozó berendezéssel nyomtatták rá, piros színnel. A magyar oldalra került a sor-
szám felírása: „szám” és számjegyei (hatjegyû szám); a német oldalra a sorozat-
szám felírása, az oldalnak megfelelõen ez is német nyelven: Serie és számjegyei
(négyjegyû szám). (1/a-b ábra)

A szép és bonyolult pénzjegy, bár a hamisítók számára rendkívüli feladatot
jelentett, de szokás szerint megoldották; és a korábban még gyatra, viszonylag
könnyen, akár laikusok által is felismerhetõ utánzatok mellett megjelentek a már
igen jól sikerült hamisítványok is a mindennapi forgalomban.
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Az egyik ilyen tízforintos hamisításának nyomozási eseményei Pécsre ve-
zettek; és mint kiderült, egy jónevû pécsi grafikus és szakképzett, nagy gyakorlattal
is rendelkezõ litográfus, Hochrein Ottó készítette õket.

A sajtó1899-ben több esetben is hírt adott hamis tízforintosok felbukkanásá-
ról Baranya megyében. Május 24-én arról olvashattunk, hogy a pécsi postán pénz-
küldemények között találtak egy hamis tízforintost, amelyet azonnal lefoglaltak, és
a hatóságot értesítették. Hasonló pénzjegy került kézre a Pécsi Takarékpénztár-
ban is. Majd egy Vajszlóról érkezett pénzküldeményben fedezett fel egy hamis tí-
zest Szentgyörgyi Béla, a pécsi m. kir. postahivatal pénztárnoka. Ezt a hamisít-
ványt igen jól sikerültnek, bárkit könnyen megtévesztõ kivitelezésûnek ismerték el:
„A hamisítvány olyan meglepõen hû, hogy valóban gyakorlott szemnek kell lennie,
mely a hamisítást megállapítani képes” – írta a Pécsi Figyelõ 1899. május 24-én.
De hasonló hamis tízes bankót gyûjtöttek be Barcsról, Sellyérõl és Siklósról is
(Fünfkirchner Zeitung, 1899. május 28.)

A sajtóban a hírek alapján, nem is minden él nélkül, de teljes joggal cáfolták a
korábbi nézeteket a hamisíthatatlannak kikiáltott kék bankjegyrõl. Majd a lapok köz-
readták a hamisítványok jellegzetességérõl szerzett értesülésüket. Azt írták, hogy a
hamis tízforintos kék színe valamivel, alig észrevehetõen sötétebb az eredetinél. To-
vábbá a vörös nyomású sorozat és sorszámok kissé elkenõdötteknek látszanak.
Volt, ahol a pénzjegy papírját is vastagabbnak vélték, mint az eredetiét. Érdekes,
hogy hatósági közeg által közzétett, hivatalos leírást nem találtam a hamisítványról.

A Pécsi Figyelõ tudósítója is azt írta, hogy „a tízes bankjegy remekül van utá-
nozva”. Néhány nap elteltével a pécsi sajtót elárasztotta a szenzáció, amelyben az
említett tízforintos bankjegyek hamisítóinak lebukásáról adtak jelentést. Részletei-
ben ugyan itt-ott eltérõ módon, de a lényeget tekintve az alábbi eseményekrõl szá-
moltak be.
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A hamisító vesztét a kezdeti siker után, a pénzszerzés iránti egyre növekvõ
mohósága okozta. Ugyanis korábban nagyobb tétel valódi tízes közé helyezett ha-
mis példányok révén igyekeztek értékesíteni a jól sikerült utánzatot. De a hó végén
a hamisító megbízása alapján Göpil Gyula pécsi mechanikus Eszékre ment, hogy
ott próbáljon szerencsét a tízeseivel. 1899. május 28-án a reggel öt órakor induló
vonattal utazott Eszékre, és már délelõtt megkezdte vendéglõket járva a hamis tí-
zesek felváltását. A felsõvárosi Almásy-féle dohánytõzsdére (másutt boltnak ne-
vezték) tért be, és ott néhány szivart vásárolva, egy ropogós tízessel fizetett. A de-
rék kereskedõnek valahogy feltûnt, hogy a pénzjegyen lévõ Serie és szám feliratok
élénkebb piros színûek, mint amelyeket megszokott. Ezért úgy vélte, hamisak.
Hogy idõt nyerjen vásárlóját leültette, és a pénzváltás ürügyével alkalmazottját a
rendõrségre küldte. A kiérkezett rendõr kérdéseire Göpil a hamisítványt illetõen
váltig mindent letagadott, és különbözõ mesével állt elõ. Amikor viszont a rendõr
megmotozta, és a zsebében további tizenöt darab hasonló hamis tízest talált,
amelynek azonos volt a sorszáma is, azonnal õrizetbe vette, és bekísérte az eszéki
városházára. Ezután sok tagadásnak már nem volt értelme, és Göpil megtört. Be-
vallotta az eszéki rendõrségnek, hogy Hochrein Ottó megbízásából jött Eszékre
abból a célból, hogy a hamis pénzeken túladjon. A hamis bankókat megbízója,
Hochrein litográfus készítette Pécsett.

Az eszéki rendõrség azonnal táviratilag értesítette a pécsi rendõrséget az
esetrõl, és másnap már Pécsre érkezett lovag Gájer Jenõ eszéki rendõrkapitány,
hogy a vallomás alapján meginduló vizsgálatban közremûködjön. Selényi Antal
pécsi rendõrbiztos eszéki kollégájával nyomban az Eszéken fogva tartott Göpil
Gyula Perczel utcai lakására mentek, és ott házkutatást tartottak. A lakásban nem
találtak semmi bûnjelet, de a mechanikus javítómûhelyében lévõ, egyik javításra
váró öreg varrógép fiókjából újabb nyolc darab hamis tízforintos került elõ.

Ez után a feltételezett hamisító, Hochrein Ottó következett, akinek Majláth
téri (ma Kossuth tér) lakására mentek.

Hochrein megdöbbenéssel fogadta a rendõröket, és zavartan tagadott. De
amikor az eszéki kapitány közölte, hogy az elfogott Göpil már mindent bevallott,
megtört, és nagy nyugalommal, tartózkodás nélkül tett vallomást.

A házkutatás során a lakás melletti üzletben megtalálták azt a különös gépe-
zetet, amellyel a sorozat- és sorszámokat nyomtatták rá a pénzekre. A lecsiszolt
kõlemezen kívül találtak a fotográfiához használatos üres üveglemezeket is.
Hochrein azt vallotta róluk, hogy ezekre fényképezte a pénzeket, de a lebukás ve-
szélyétõl tartva, savval lemaratta az üveglemezekrõl a fényképfelvételeket, hogy a
bizonyítékokat eltüntesse.

Ezután a rendõrök Hochreinnel az Alsó Makár dûlõben lévõ szõlõjébe men-
tek. Ott a hamisító útmutatásai alapján megtalálták a hamisításhoz használatos
fényképezõgépet, kõlapokat és a hamisításnál használt sajtószerkezetet. Egyes
lapok csak a fényképezõgéprõl tettek említést, de egy litográfus mûhelyében egy
fényképezõgép, a litográfiához használatos üres lecsiszolt kõlemez, valamint üres
üveglemezek elég szerény tárgyi bizonyítékok lettek volna a vád tényleges bizo-
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nyításához. Tehát alighanem a megtalált kõnyomó berendezés is ott volt a szõlõ-
ben, amelynek a litográfiai sokszorosító-mûhelyben lett volna a helye. Azzal, hogy
a szõlõben találták meg a szerkezetet, arra láttak bizonyítékot, hogy a hamisító,
mindenkitõl távol zavartalanul akart és tudott itt dolgozni, és itt készítette a hamis
bankókat. Ezt a feltételezést igazolták kihallgatásuk után vele egy házban élõ idõs
szülei is, akik fiuk üzelmeirõl mit sem tudtak, és az eset mélyen megrendítette õket.

Ezután Hochrein Ottót átadták a pécsi királyi ügyészségnek, ahol vizsgálati
fogságát töltötte.1 A vallomásokból és az összegyûjtött, bár nem feltétlen perdöntõ
értékû tárgyi bizonyítékok alapján, összeállt a kép a hamisítás módjáról is.

Hochrein Ottó, aki mind a fotográfia, mind a litográfia területén alapos szak-
ismeretekkel és nagy gyakorlattal is rendelkezett, rendkívüli ügyességet árult el a
hamisítványok elkészítésével.

A tízforintos mindkét oldaláról fényképfelvételt készített, amely akkoriban
még üveglemezre felvitt fényérzékeny emulzióra készült. De már kiváló minõségû
negatívokat gyártott az ipar, általában 90x120 mm méretû üveglemezre. A papír-
pénz mérete viszont 89x132 mm volt. A nyomtatásnál ezt a méretet kellett ponto-
san beállítani. A fényképfelvételt guttapercha (kaucsukszerû anyag) segítségével
a hamisító levonta, és átvitte az elõkészített kõlemezre. Ezzel rendelkezésre állt a
nyomtató lemez. Ez a nyomólemez nem volt olyan hibákkal tele, mint a korabeli
pénzhamisításnál szokásos, erre a célra készített rajzról vésett lemezek hibái,
amelyek óhatatlanul kisebb-nagyobb eltéréseket mutattak az eredetihez képest, és
felismerésük ezek alapján sokkal könnyebb is volt. (Úgy véljük, Hochrein fényké-
pészeti szaktudása messze meghaladta azt az ismeretet, amely a gép elkattintásá-
hoz és az exponált felvétel elõhívásához kellett.)

Az így elõállított kõvel csak arra kellett ügyelni, hogy a két oldal pontosan
fedje egymást, de hát ez volt Hochrein szakmája. Nyilván jól meg is oldotta.

A pénzhamisításoknál sokszor jelentett megoldhatatlannak látszó problémát
a pénzjegyek számozása, amelyet a bankjegynyomdákban az erre kifejlesztett
sorszámozó készülékekkel nyomtattak a már egyébként teljesen kész bankjegyre.
A mai legmodernebb fénymásoló technikával készült másolatoknál is legtöbbször
ez vezet a lebukáshoz, mivel az egyébként kiváló másoló technikával is csak a má-
solt pénzjegy sorozat jeleit és sorszámait tudják átvinni a hamisítványra, ezért a ha-
misítványok azonos sorszámúak.

A mi nyomdászunk azonban felkészült ember volt. A fényképekrõl kivágta a
számokat. Helyüket nyilván szakszerûen retusálni kellett. Majd a számok nyomta-
tásához Göpil Gyula mechanikus tettestársával egy külön sorszámnyomó gépet
szerkesztett. A szám és Serie feliratokat a szétvágott fényképlemezrõl vitték a
nyomdagépre, miután azt is pirossal kellett nyomtatni, míg a számokat külön réz-
pálcákra forrasztva, léptethetõ szerkezettel oldották meg. A próbákon ez a szerke-
zet állítólag jól is mûködött, de a tényleges hamisítványok készítésekor elromlott,
és a hamisítványokat azonos számmal nyomtatták. Hogy észrevették-e rögtön a
gép beszorulását, vagy csak nem törõdtek a nyilván hivalkodó hibával, nem tudjuk.
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1 Pécsi Figyelõ, 1899. május 30.; Pécsi Napló, 1899. május 30.; Pécsi Közlöny, 1899. május 31.
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Az valószínû, hogy voltak azonos számot viselõ nyomatok, legalábbis az a 15 da-
rab, amit Göpilnél találtak Eszéken, mert letartóztatásához ezek szolgáltatták a
megfelelõ indokot, mint az elkobzott pénzjegyek hamisítvány voltának megdönthe-
tetlen bizonyítékai.

A sajtó arról is adott hírt, hogy a sorszámok nyomtatásához szükséges piros
festéket nem sikerült az eredetivel egyezõ színben megszerezni, és az eltérõ, vilá-
gosabb szín okozta a vesztüket.

Pécsett érthetõ módon a hét szenzációja lett a bankóhamisítás, amely a vá-
rosban közismert és jónevû családot érintett. A lefogott hamisító atyja, Hochrein
József akadémiai festõ, nyomdász és litográfus volt. Pályafutását Borsy Károly
írásából ismerhetjük meg.2 Gyula, Ottó, Hermina, Erna és Lajos gyermekei közül
egyedül Ottó fia követte atyja szakmáját, és folytatta Pécsett a litográfusi mestersé-
get. A pécsi lapok hírül adták, hogy már atyja, az öreg Hochrein megrendelései is
nagyon megfogyatkoztak. A fiú is hasonló gondokkal küszködött. Az elszegénye-
dés volt, ami végül a pénzhamisítás ingoványos útjára vitte. Testvérének,
Hochrein Herminának pedig Göpil Márton mozdonyvezetõ lett a férje, akinek az
öccse volt a bankóhamisításban részt vevõ Göpil Gyula.

A pécsiek és a korabeli pécsi sajtó is kereste a magyarázatot arra, hogy mi
vitte a bûnös útra a tehetséges embert. A szegénység mellett felsorakoztatták a
társadalom romlottságára vonatkozó, népszerû magyarázatot is, amelybõl annak
igazolására, hogy nincsen új a nap alatt, idézünk néhány sort az újságíró kesergé-
sébõl: „[…] A bûnök krónikája csodálatos módon gyarapodik. Az emberi erkölcsök
napról-napra alább szállnak s a becsületérzés, mintha epidémia pusztítaná, kihaló-
ban van. A szemétben az önérzet zománca lekopik az emberekrõl, a tisztesség a
becsület közönséges piaci árú... Mindig csak a pénz, az az átkozott pénz! Tagad-
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2/a ábra

2 Borsy Károly: Hochrein József akadémiai festõ és litográfus. Pécsi Szemle, 1999. Tél. 45-55. p.
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hatatlan, hogy az anyagi érdek játszotta a fõszerepet évezredekkel ezelõtt is, de
annyira talán sohasem fajult el az emberiség az életfenntartás küzdelmében, mint
manapság a haldokló tizenkilencedik század végóráiban, amikor nincs olyan el-
posványosodott gyalázatos út, amelyre az ingatag jellemû ember rá ne lépne,
nincs oly piszkos eszköz, amelyet meg ne ragadna, ha általa könnyû móddal pénz-
hez, sok pénzhez lehet jutni. […] Nehéz keserves az élet, fárasztó a munka s olyan
rosszul esik a szegénység terhét viselni, a könnyû megélhetés, úrhatnámság kí-
sértetének bajos ellent állni. […] Sikkasztanak, váltót hamisítanak, csalnak, lopnak,
rabolnak, mérgeznek, gyilkolnak s a börtönök egyre-másra telnek.”3

Szegény 19. század! Mit tudtak õk az eljövendõ évszázadról, amikor így ke-
sergett az újságíró.

De a tény mégis csak az maradt, hogy az elszegényedõ Hochrein családból
Ottó a könnyebb lehetõség után kapott, és rajtavesztett. Családjára ezzel a tettével
csak újabb gondokat és szégyent hozott.

A bírósági eljárás már nem folyt le olyan zavartalanul, mint a nyomozás.
Hochrein Ottót a rendõrség átadta a pécsi királyi ügyészségnek. Kerese Miklós
vizsgálóbíró gyorsan lezárta a vizsgálatot, és átadta a bûnügy vizsgálati anyagát
és az összegyûjtött bûnjeleket az ekkor bankjegyhamisításban egyedül illetékes
budapesti királyi törvényszéknek. Majd rövidesen a letartóztatott vádlottat is átszál-
lították a székesfõvárosi ügyészség börtönébe.4

De bûntársának, Göpil Gyulának az ügyét akadályozta, hogy Eszéken kísé-
relte meg a hamis pénz forgalomba hozatalát, és ott is került hurokra. Mivel Hor-
vát-Szlavónia külön jogterület volt, az ottani bíróság illetékessége alapján a pécsi
ügyészségtõl kérték a vizsgálati anyag és a bûnjelek átadását, amit Pécs megtaga-
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2/b ábra

3 Pécsi Napló, 1899. május 30.
4 Fünfkirchner Zeitung, 1899. június 8.
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dott. Eszék ugyanúgy megtagadta Göpil vizsgálati anyagának átadását a pécsi el-
járáshoz. Az illetõség megállapításában az igazságügy-minisztériumnak kell ki-
mondani a végsõ szót – írta a pécsi sajtó.5 Hogy egyáltalán foglalkoztak-e ennek el-
döntésével, nem tudjuk. Az tény, hogy Göpil bûnperét Eszéken tárgyalták 1899.
szeptember 1-jén, ahol a vádlottat in flagranti fogták el. A tárgyalásról írt beszámo-
lóból tudjuk, hogy Göpil Gyula Eszéken már két bankjegyen sikeresen túladott; az
egyiket Vukics Ferenc vendéglõs, a másikat a Corso kávéház fõpincére váltotta
fel, ahol alig 60 krajcárnyit fogyasztott. A horvát büntetõ törvénykönyv alapján ha-
mispénz forgalomba hozójára akár életfogytiglani börtönt is kiszabhattak.
Maricsevics Pál törvényszéki elnök vezette a tárgyalást, a vádat Svoboda Milán
alügyész képviselte, a védelmet Plachte Hinke látta el. Az ítélet igen súlyos volt,
hiszen tíz év börtönt szabtak ki Göpil Gyulára.6

Végül Budapesten, mint egyedül illetékes bíróság elõtt fejezõdött be
Hochrein Ottó pécsi litográfus és Göpil Gyula pécsi mechanikus egyesített pénzha-
misítási bûnügye. A budapesti bíróság az Eszéken hozott ítéletet feloldotta, mivel
Hochrein egyedül készítette a hamisítványokat, õt három évi fegyházra ítélte; és
Göpil Gyulát, akinek Eszéken letöltött börtönbüntetését elég súlyosnak találta, a
tárgyalás után szabadlábra helyezte.7

Miután Hochrein Ottó letöltötte büntetését, és szabadult a börtönbõl, vissza-
tért Pécsre. Agg atyja visszafogadta, és az apai mûhelyben folytatta litográfusi
mesterségét.

Úgy látszik, a büntetés nem volt számára eléggé visszatartó erejû, mert né-
hány év múlva ismét a sajtó címoldalára került ez a különös pécsi iparos; újból mint
pénzhamisító.

Idõközben megváltoztatták a pénznemet, és az Osztrák–Magyar Bank új
bankjegye gyakorlatilag 1900-tól a korona lett. 1906-ban az ország más területén
is, de elsõsorban a Dunántúlon bukkantak fel hamis ötvenkoronás bankjegyek,
amelyek szintén igen jó hamisítványok voltak, alig lehetett megkülönböztetni õket
az eredetitõl. Ez a hamisítvány az Osztrák-Magyar Bank 1902. január 2-i keltezésû
ötvenkoronás címletû bankjegye alapján készült, amely 1902. május 26-tól 1916.
december 31-ig volt forgalomban. (2/a-b ábra)

A hamisítványok megjelenése után a pénzügyminiszter rendeletet küldött az
állami pénztárakhoz és pénzintézetekhez, így a Pécsi Takarékpénztárhoz is. A
rendeletben közölte a hamis ötvenkoronás bankjegyen fellelhetõ fontosabb ismer-
tetõjegyeket, amelyek a következõk voltak:

A bankjegy német oldalának bal felsõ részén a saroknégyszög és a nõi alak
feje között kör alakú díszítmény van. Ez a valódi bankjegyen a négyszöget érinti, a
hamisítványon egy hézag választja el, és a mögötte elhelyezett szalagsáv jól látható.

A hamisítványon lévõ nõalakok arckifejezése eltér a valóditól. A jobboldali,
könyvet tartó nõalak szemei kicsinyek és álmosak, szája pedig ferde. A hamisítvá-
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5 Pécsi Figyelõ, 1899. június 1.; 6.; 3.; 22.
6 Pécsi Napló, 1899. szeptember 5.
7 Pécsi Közlöny, 1900. február 22.
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nyon a magyar szöveg ékezethibás, „törvényes érczpénzt” helyett „törvényes
erczpenzt” szerepel, valamint a „fõtanácsos” felirat helyett „fõtanacsos” látható.

A magyar oldal alsó szélein jobboldalt és baloldalt található 50-es számjegy
nullája a hamisítványnál sokkal kisebb, mint a valódinál, és ferdén is áll.

A miniszter utasította a pénzintézeteket és pénzkezelõ hivatalokat, hogy az
50 koronás bankjegyek elfogadásánál tanúsítsanak kellõ óvatosságot, minden
egyes példányt tüzetesen vizsgáljanak meg, és hamisítvány felfedezése esetén az
erre vonatkozó utasítás szerint járjanak el.8

A lapokból kiderült, hogy a hamis ötvenkoronások Baranyában is elõfordul-
tak. Elõállításának fészkét Újvidék körül gyanították, mert az ottani hamisítók közül
többet el is fogtak, de újabb hamisítványok elõkerülése azt látszott igazolni, hogy
még további hamisítók lehetnek szabadlábon, akik még folytatták a bûnös mester-
séget. A nagyobb bûnszervezet mellett kisebbek mûködését is feltételezték. Ezek
közé tartozhatott a siklósi csendõrök és a pécsi rendõrök közremûködésével letar-
tóztatott három személy, akik közül Hosszú István siklósi fényképész hamis 20 és
10 koronásokat gyártott. Még pedig olyan tökéleteseket, hogy a számok is mások
voltak minden egyes példányon. Csak arról lehetett megismerni, hogy néhány sö-
tét folt volt rajtuk. Letartóztatásakor Hosszúnál 250 darab hamis húszkoronást ta-
láltak. A siklósi hamisítási ügy felgöngyölítése közben mások is horogra akadtak,
egy egész banda került vizsgálati fogságba.

Ugyanekkor további hamis 50 koronásokról is érkeztek hírek. Spitzer Jakab
mohácsi kereskedõhöz április 15-én beállított Pintér Márton Mohács-szigeti lakos,
és egy hamis 50 koronással akart fizetni a vásárolt áruért. Spitzer hamisnak vélte a
bankjegyet, és feljelentette Pintért a csendõrségen, aki kihallgatása során beis-
merte, hogy egy Hai Károly nevû napszámostól több hamis 50 koronást kapott,
amelyek közül kettõt már sikerült felváltania. A harmadiknál viszont Spitzernél raj-
tavesztett. Letartóztatták Hait is. A nyomozás során megállapították, hogy a hamis
pénzeket Hosszú István terjesztette. A hamis bankókat Hosszú István adta át
Kräm György lánycsóki lakosnak, akitõl Pintérhez, Wéber Mártonhoz is kerültek,
felváltás céljából. Kräm több hamis bankót adott Molnár Ferenc többször büntetett
személynek is, aki egy 50 koronást Wenz Károly fakereskedõnél értékesíteni is tu-
dott. Wenz nagyobb pénzösszeget adott fel a postán, a köztük lévõ hamis 50-est
felismerték, és a csendõrségnek jelentették. A nyomozás során kiderült, hogy a
pénz Molnártól származik, akinek a lakásán még további hamisítványokat találtak.
Hosszú István, aki a hamis pénzeket Mohácsra hozta, egy idõben Pécsett is lakott,
és nem volt ismeretlen a rendõrség elõtt. Kihallgatásakor elõbb mindent tagadott,
majd beismerte, hogy a pénzeket Bartalesznétõl kapta, aki viszont Hochrein révén
jutott a hamisítványokhoz. Hochrein Ottó neve is ismerõs volt a rendõrség elõtt ko-
rábbi tízforintos hamisítványai révén. Kardos mohácsi csendõr õrmester Pécsre
jött, hogy a nyomozást ezen a szálon folytassák. Ranga János rendõrbiztossal el-
mentek Hochrein lakására, akit ágyban találtak, mert a tüdõbeteg ember már hóna-
pok óta betegen feküdt, alig tudott felkelni ágyából. A nyomozók kérdésére tagad-
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8 Pécsi Közlöny, 1906. január 5.
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ta, hogy bármiféle köze is lenne a pénzhamisításhoz. Ekkor szembesítették vele
Hosszút, akit közben már Pécsre szállítottak. Hosszú a szemébe mondta, hogy
tõle származnak a hamis bankók, amelyeket maga készített. Hochrein ezek után is
tagadott. Majd átkutatták a lakást, szinte egész délelõtt ráment, de a szobákban
semmilyen gyanúsnak nevezhetõ tárgyat nem találtak. Már úgy vélték, hogy a be-
vádolt litográfus ártatlan, amikor az egyik mellékhelyiségben „két fotográf lemez
volt, az egyiken egy 50 koronás, a másikon egy 20 koronás bankónak negatív ké-
pével”. Ekkor visszatértek Hochreinhez a megtalált lemezekkel, aki nem szólt rá
semmit, nyugodtan fekve maradt az ágyában. A sajtó máshol úgy értesült, hogy ek-
kor is tagadott, és azt mondta, nem tudja, ki dobta a lemezeket a pöcegödörbe.
Majd a nyomozók távoztával az õrséget álló csendõr jelenlétében a dunyha alatt, a
vánkosa alatt tartott revolverrel mellbe lõtte magát, és szinte azonnal meghalt. Ez-
zel a lövéssel a neves pécsi litográfuscsalád történetére is pontot tett.

A nyomozást még más szálakon folytatták tovább, mert Hochrein Ottó már leg-
alább fél év óta súlyos beteg volt, ezért azóta aligha mûködhetett közre a pénzhamisí-
tásnál. Továbbá a két lemezen kívül semmi más nem került elõ, ami bûnösségére utalt
volna.9 Még hónapokig tartott a hamisító banda teljes felszámolása, aminek során
még számos személyt vettek õrizetbe, de Hochrein szerepe valójában már nem tisztá-
zódott. A sajtó csak annyit vélt tudni, hogy Hochrein és Hosszú együtt dolgoztak.10

Hosszú István és bûntársainak pénzhamisítási perét a pécsi törvényszék,
majd a pécsi királyi ítélõtábla tárgyalta. A perben 725 db lefoglalt 20 koronás hamisít-
ványról esett szó, amelyet az Osztrák–Magyar Bank megvizsgált, és hamisnak mi-
nõsített, de már nem volt szó sem az 50 koronásról, sem Hochreinrõl. Az elsõrendû
vádlott Hosszú István volt, aki a pénzeket készítette, és terjesztésében is közremû-
ködött. Az ítélet szerint Hosszú István vádlott, siklósi fényképész, 1906 második felé-
ben, a belföldön forgalomban lévõ 20 koronás papírpénz utánzásához fogott a fény-
képészet és cinkográfia segélyével, abból a célból, hogy azok valódi, teljes értékû
pénz gyanánt forgalomba hozhatók legyenek. Kezdetben csak kevésbé, de 1906
decemberében már meglehetõsen sikerült utánzatokat készített. Ezt folytatta a letar-
tóztatásáig, 1907. február 23-ig. Több mint 1000 darabot készített, és mintegy 600
db-ot adott át bûntársainak, hogy forgalomba hozzák. Ezért Hosszú Istvánt, aki
1863-ban Nyim községben született, a pécsi törvényszék 1907. szeptember 28-án 5
évi fegyházra ítélte, amelyet az ítélõtábla 1907. december 24-én helybenhagyott. A
vizsgálati fogságban töltött idõt beszámították a büntetésbe.11

Az ítéletbõl az következne, hogy Hosszú István Siklóson önállósította ma-
gát, és húszkoronásokat gyártott. Hochrein Ottó, akit Hosszú vallomása alapján az
50 koronások hamisításával gyanúsítottak, még 1906. április 23-án véget vetett
életének. Fennálló valódi kapcsolatukra nem derült fény. Az, hogy Hochrein má-
sodszor is hamisításra adta fejét, az eddig talált adatok alapján nem igazán való-
színû, még akkor sem, ha az öngyilkossága ezt megerõsíteni látszik.
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9 Pécsi Napló, 1907. április 24.; Pécsi Közlöny, 1907. április 24.; 25.; május 4.; május 19.
10 Pécsi Közlöny, 1907. június 14.
11 Baranya Megyei Levéltár, Pécsi Ítélõtábla iratai IV. 907/633.
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KRASSÓ SÁNDOR

CSERKÉSZEK A VÉSZKORSZAKBAN

A néhány esztendõ múltán századik születésnapját megérõ cserkészmoz-
galom alapítása óta mit sem avult. Diktatúrák jöttek-mentek ez alatt az évszázad
alatt, és jellemzõ módon, ahol csak hatalomra jutottak, ellehetetlenítették majd fel-
oszlatták a cserkészcsapatokat, saját ideológiájukat hirdetõ félkatonai ifjúsági
kényszerszervezeteket állítva helyükbe. Ez és így történt Olaszországban, Német-
országban, a Szovjetunióban, majd az általa megszállt országokban is, kissé
békésebb körülmények között.

Ám e parancsuralmi rendszerek bukását követõen az idõközben „öregcserké-
szekké” vált egykori fiatalok, vagy leszármazottaik újjáélesztették ez utóbbi orszá-
gokban is az alapító, teljes neve és címe szerint Baden-Powell, Sir Robert
Stephenson Smyth, I. bárónak (a cserkészek rövidítésével Bi-Pi-nek) a mozgal-
mát. E feltámasztás alapvetõ célja továbbra is a Boldogulás ösvényeire1 vezetni a fi-
atalok ama részét, akik arra törekszenek, hogy „testben erõsek, lélekben tiszták,
ügyesek és meggondoltak” legyenek és hogy „a maguk erejével hajtsák csónakju-
kat”, anélkül, hogy „a civilizáció […] gyenge portékát” csinálna belõlük. A mindmáig
hatályban lévõ, késõbbiekben még citált cserkésztörvények magyar változata Isten
és a haza szolgálatára, nemzetközi barátságra, segítõkészségre, természetvéde-
lemre ösztönöznek. Nagyjából hasonlóakat kívánnak meg tagjaiktól más országok
cserkészmozgalmai is.

Azok, akik bármely indíttatással felelõsséget éreznek mai fiatalságunk szé-
les tömegeinek személyiségtorzulásai miatt, egyfajta kapaszkodót, kivezetõ utat
fedezhetnek fel és ajánlhatnak a poraiból feltámadott hazai cserkészmozgalom ré-
vén. Az „öregcserkészek” ama visszaemlékezései pedig, amelyek a mozgalom
egykori hazai eredményeit, saját, ezzel kapcsolatos élményeiket, a csapatok kény-
szerû feloszlatását követõen is folytatott cserkészélet megnyilvánulásait elevenítik
fel, végeredményben a kor, a történtek megismerését és teljesebb megértését is
lehetõvé teszik az utókor számára.

Pécs évezredekkel mérhetõ múltjának csupán kicsiny töredékét képezik az
utolsó évszázad zûrzavaros eseményei, és ezen belül még sokkal kisebbet mind-
az, amirõl itt meg kívánok emlékezni. Ám mégis csak itt, e város falai közt, vagy a
Mecsek erdejében zajlottak le, és éppen úgy szerves részét képezik közös múl-
tunknak, mint még sok minden más, amire emlékezni és emlékeztetni érdemes.
Mégpedig akkor, amikor ez még lehetséges, amikor talán még életben találhatóak
a kortársak, a tanúk.

A Pécsi Szemle éppen egy évvel ezelõtt megjelent 2002. évi második szá-
mának olvasói Ivasivka Mátyás: A cserkészmozgalom Pécsett és Baranyában
címû tanulmányából áttekintést szerezhettek e témáról. Nem szólt azonban a cikke
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arról, amirõl szerzõje aligha tudhatott, mivel a következõkben leírt eseményeknek
nem volt részese. De idevágó dokumentumokkal sem igen találkozhatott, mivel
azok legnagyobb része hozzáférhetetlen lehetett a számára.

Személyes visszaemlékezés és a szó szoros értelmében véve világszerte
szétszóródott maradék csapattársaihoz, vagy azok vér szerinti testvéreihez küldött
levelekre kapott válaszok, meg néhány (csoda, hogy megmaradt) fotó képezik írá-
som fõ dokumentumait. Talán objektívebb és mindenesetre részletesebb forrást
képezhetne még az a csapattörténet, amelyet 1942-ben írtak meg az 1941 decem-
berében feloszlatott szóban forgó cserkészcsapat tisztjei. Ebbõl az egykori csapat
valamennyi tagja kapott egy-egy stencilezett példányt, ezek azonban megsemmi-
sültek. Részint azért, mert e csapattagok túlnyomó része mindenétõl megfosztva,
hazájától távol életét vesztette, részint pedig azért is, mert a véletlenszerûen élet-
ben maradottak is ki lettek forgatva szinte mindenükbõl. A „házkutatások”, rövi-
debb-hosszabb ideig tartó fogságaik kapcsán nem csupán értéktárgyaik, könyveik,
kottáik kerültek avatatlan kezekbe vagy szemétdombra, hanem esetleg még
megmaradt irataik, emléktárgyaik is.

ELÕZMÉNYEK, KORSZELLEM
E cikk megítéléséhez szükséges a magyar cserkészet történetének, néhány

témába vágó mozzanatának, egy-két korabeli eseménynek és összefüggésnek a
felidézése.

A tíz cserkésztörvény közül a negyedik a testvériesség parancsa. Az angol
változat szerint „A cserkész mindenkinek barátja és minden más cserkészt – bár-
milyen társadalmi osztályhoz is tartozzék – testvérének tekint.” A negyedik magyar
cserkésztörvény így hangzott és hangzik: „A cserkész minden cserkészt testvéré-
nek tekint.” Ez az a törvény, amelyet a hazai mozgalom a múlt század harmincas
éveinek második felében és a negyvenes évek elején akként tartott (pontosabban
szólva nem tartott) meg, hogy a nem megfelelõnek ítélt származású (értsd: zsidó)
cserkészeket 1938-ban kizárták a magyar cserkészcsapatokból, majd 1941-ben a
szám szerint 16 magyarországi zsidó cserkészcsapat mûködését is betiltották. Így
hát „testvérüknek” sem kellett tekinteniük õket…

Ezek az intézkedések nem csupán a cserkészeszménnyel és -törvénnyel
álltak szöges ellentétben, hanem szándékos elfordulást jelentettek a magyar cser-
készmozgalom történetétõl, hagyományaitól is. „A cserkészetben semmiféle kato-
nai jelleg ne fejlõdjék ki és társadalmi-szociális megkülönböztetés ne érvényesül-
jön” – állapodtak meg még 1912-ben az akkori magyar cserkészvezetõk, köztük
Sík Sándor professzor, szerzetes-költõ, akitõl a mindmáig énekelt magyar
cserkészinduló szövege is származik.

Magyarországon, és ezen belül itt Pécsett is már az elsõ cserkészcsapatok
megalakításában sok zsidó fiatal vállalt részt, mégpedig természetszerûleg anél-
kül, hogy származásának tényét (idevágóan) akár õ, akár a többi cserkész lénye-
gesnek tartotta volna. E helyütt azonban, éppen a késõbb történtek miatt érdemes
tudatosítani azt, hogy a hazánkban idõsorrendben negyedikként jelentkezõ,
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1911-ben bejegyzett 5. sz. KEG Cserkészcsapat megalapítója, Kanitz István és a
kiképzõ, Bing Ede a budapesti II. kerületi „Királyi Egyetemi Katolikus Fõgimnázi-
um” zsidó vallású diákjai voltak. Az 1913-ban alapított 23. sz. Fehér Sas, Kadima
(elõre) Cserkészcsapat parancsnoka pedig az a dr. Dömény Lajos fõhadnagy lett,
aki az elsõk között esett el az I. világháború magyar (zsidó vallású) hõsei sorában.

Pécsi viszonylatban arra érdemes emlékeznünk, hogy az ország elsõ vidéki
csapata éppen itt alakult meg: 10. sz. PÁR (Pécsi Állami Reáliskola) Cserkészcsa-
pat néven, mégpedig egy zsidó öregdiák, Füchsl Alfréd vezetésével. Õ a vezeték-
nevét késõbb magyarosította, és Forbát Alfréd néven a Walter Gropius által
Weimarban alapított Bauhaus iskola mûvezetõjeként végzett tevékenységével,
majd Európa szerte megtalálható számos alkotásával vált a mindmáig egyik
legnagyobb nemzetközi hírnevet szerzõ, pécsi származású építésszé.

Az 1933-ban Gödöllõn megrendezett IV. Jamboree (cserkész-világtalálko-
zó) résztvevõi közt – állítólag gróf Teleki Pál akkori tiszteletbeli magyar fõcserkész
és késõbbi tragikus sorsú miniszterelnökünk útmutatása nyomán – még nem
kaphattak helyet sem Mussolini „balillái”, sem a német Hitlerjugend szervezet. Ám
a következõkben, elõbb Gömbös Gyula miniszterelnöksége idején, majd a má-
sodik világháború kitörését közvetlenül megelõzõ esztendõkben egyre erõteljeseb-
bekké váltak a magyar cserkészetnek az elõbb említett diktatúrák ifjúsági mozgal-
maihoz hasonló militarista átalakításra irányuló, többnyire meg is valósított törek-
vések.

A PÉCSI 615. sz. ÁMOSZ CSERKÉSZCSAPAT MEGALAKULÁSA
Pécsett az 1937. évet megelõzõen soha senki nem kísérelte meg „zsidó”

cserkészcsapat alakítását, ennek ugyanis nem volt oka. Az izraelita vallású tizen-
éves fiúk annak az iskolának a cserkészcsapatában tevékenykedtek, amelyikbe
jártak. Ám ebben az évben, vagy 1938-ban az itteni cserkészcsapatokból is kizár-
ták a zsidó diákokat, köztük több esetben osztályuk, olykor egész iskolájuk legjobb
tanulóit. Az eltávolítottak tûrésre, meghunyászkodásra kényszerültek. Erre ösztö-
nözte õket a féltõ szülõi ház, számos vigaszt nyújtani kívánó tanáruk, de az az álla-
mi erõkkel szított gyûlölethullám is, amely hitetlenséggel, erkölcstelenséggel, ha-
zafiatlansággal bélyegezte meg õket. Mindennek szinte magától értetõdõ követ-
kezményei lettek az utcai vagy iskolai verekedések, amelyek során az erõviszo-
nyok természetesen a nagy többségnek kedveztek.

Ekkortájt, az 1935–1936-os tanév kezdetével kapott tanítói állást a Pécsi Iz-
raelita Elemi Iskolában egy lelkes, pályakezdõ pedagógus, Pahmer Miklós, ki ve-
zetéknevét késõbb Patakira magyarosította. Õ a magasabb iskolákból eltávolítot-
tak felkarolásával, és az elemi iskola erre vállalkozó nagyobbacska („kiscser-
kész-korú”) tanulóiból életre hívta a 615-ös számmal és Ámosz névvel engedélye-
zett cserkészcsapatot.

A csapat elnevezése Ámosz prófétára utal. Sem a parancsnok, sem a fiúk
nem ragaszkodtak volna bibliai eredetû névválasztáshoz, mûködési engedélyt
azonban csupán ilyesféle elnevezéssel kaphattak. Az 1936. évtõl kezdõdõen
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ugyanis magyarországi zsidó cserkészcsapatok számára kizárólag ótestamentumi
eredetû névválasztást engedélyezett a Magyar Cserkész Szövetség. Ekként is
megkülönböztették õket többi hazai cserkészcsapatunktól, amelyeket rendszerint
a magyar történelem valamely kiemelkedõ alakjáról, esetleg népszerû állatról ne-
veztek el. Ámosz próféta nevét azonban öntudatosan viselték a fiúk, jóllehet legfel-
jebb annyit tudtak róla, hogy a Krisztus születése elõtti 8. évszázadban mûködött,
és próféciáiban az igazságtalanság és zsarnokság ellen foglalt állást.

Az ószövetségi korra utaló csapatnév mindemellett jól összeegyeztethetõnek
bizonyult a II. cserkésztörvénnyel elõírt „Istennek és hazának tartozó” kötelességtel-
jesítéssel. Erre utal egyebek között az a fotó is, amely azt a jelenetet ábrázolja, ami-
kor dr. Wallenstein Zoltán pécsi fõrabbi (kinek nevét a déli városrész egyik utcája is
viseli) megáldja a 615-ös Ámosz cserkészek csapatzászlóját, a nemzeti lobogót.

E cserkészcsapat tagjai tehát három csoportból adódtak: ez egykori Pécsi
Izraelita Elemi Iskola nagyobbacska diákjaiból, a középiskolák alsó tagozataiba
járó, ám az ottani cserkészcsapatokba fel nem vett, de a mozgalomban részt venni
kívánó fiúkból és a középiskolák felsõbb osztályainak kizártjaiból. Ez utóbbiak kö-
zül a lelkesebbek folytatni kívánták a cserkészéletet, és átigazolást nyertek az
újonnan alapított 615. számú csapatba, ahol többnyire õk lettek az ún. õrsvezetõk,
a legidõsebbek pedig a rajvezetõk.

E cserkészcsapatnak a már említett elemi iskola adott otthont a Fürdõ utcai
épületének alagsorában. Ez az „otthon” meglehetõsen szûk és fõként sötét volt, hi-
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szen természetes megvilágítást csupán az iskolaudvar felé nyíló szûk szellõzõnyí-
lásai felõl kapott. A fiúk azonban segítettek magukon. A nagyobbak ügyeskedtek:
kimeszelték az omladozó falú, penészszagú helyiséget, a kisebbek cipelték a
mésszel vagy hulladékkal teli vödröket. Az idõsebbek-ügyesebbek feliratokat ké-
szítettek, képekkel, fafaragásokkal, zászlócskákkal díszítették a szegletekben ki-
alakított õrsi sarkokat, székely kapuval a bejáratot. A dohos helyiség a mész sza-
gától és a dekorációktól egykettõre otthonossá vált, és ha nem is fért el benne min-
denki a csapatgyûlések során, az iskolaudvaron bõven helyet találhatott akár ötven
fiú is. Az otthonban pedig más-más idõpontban találkozhattak az õrsök, és élhették
a maguk cserkészéletét.

A cserkészélet fõbb programjait tekintve nem igen különbözött a más hazai
csapatoknál megszokottaktól. Az õrsi gyûlések mindig imával kezdõdtek és vég-
zõdtek, máig is fülemben csengenek az Úristenhez forduló kezdõ szavai: „Nagyra
törõk céljaim, de gyarló az én erõm… Tedd eredményessé munkámat, hogy azzal,
amit tanulok, a Te dicsõségedet növelhessem, hazámnak és embertársaimnak
javára lehessek… a becsülettõl soha el ne tántorodjam.”

Az összejövetelek végén elhangzó imát követte még a csapatinduló közös el-
éneklése. Ennek a hagyományos motívumon alapuló dallamát az életét auschwitzi
gázkamrában befejezõ Mangold Rezsõ pécsi karmester, zenetanár és zeneszerzõ
kottázta, szövege pedig a késõbbiekben még említendõ Karczag Ferenctõl, a csapat
rajvezetõjétõl származik. Az elsõ versszak a következõképpen hangzott:
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Üdv a jó barátnak, béke emberek,
Fiúk, fel a fejjel, ne csüggedjetek!
Egyek voltunk mindig, egyek maradunk,
Mindnyájan az Isten fiai vagyunk!

Refrén: Itt élek én és az anyám,
Magyar vagyok, ez a hazám!
Bízva bízom, hogy jönnek más idõk,
A Jóisten kezében van a szebb jövõ…
Erõs vagyok, szívem helyén,
Kit nem ijeszt meg a jövõ, a hitem az erõ,
A szebb jövõt hirdetem én!
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Visszatérve az õrsi gyûlésekre, azokon nem csupán cserkésznóták, magyar
népdalok hangzottak el nagy számban, hanem közben, szinte észrevétlenül, tanul-
hattak is a fiúk, készülve az ún. „cserkészpróbákra” és „különpróbákra”. Bõvíthet-
ték elméleti és gyakorlati ismereteiket. Ilyenek voltak például az elsõsegély-nyújtá-
si tennivalók, a fõzési „tudományok”, a fafaragások, az ügyességet fejlesztõ és jól
hasznosítható „csomók” kötözése, az akkori távközlés egyik fõ lehetõségét nyújtó
morzejelek tanulása, majd alkalmazásuk gyakorlása (készülékkel, síppal, zászló-
val, fényjelekkel), a térképolvasás, az útjelek, a természet- és környezetismeret, az
emlékezetfrissítõ KIM játék (asztalra helyezett, letakart apróbb tárgyak átmeneti
láthatóvá tételét követõen azok emlékezetbõl történõ versenyszerû leírása) stb.
Nem csupán emlékezet-frissítésül, hanem a hazaszeretet egyik megnyilvánulási
módjaként folyt versengés a 101, vagy ennél is több magyar népdal ismeretébõl,
vagy például a székely faragásokból.

Eközben persze az iskolaudvaron rendezett labdajátékok tarkították a foglal-
kozásokat, amelyek közt (a hazánkban máig is elterjedteken kívül) ott szerepelt a
rögbi, és az immár feledésbe ment „stuck-labda” is. Az otthon falai közé visszatérve,
ott „rajgyûlések” tartására is lehetõség nyílt, ennyien még elfértek. Ezeken két-há-
rom õrs le nem becsülendõ hangerejû tréfás „csatakiáltásai”, ritmikus taps, vagy az-
zal is kísért dalok (az esetleges cserkész-olvasóink kedvéért említem némelyiküket:
„Ali-vivo”, „Krumpli héjja”, „Drinápoly ostroma”, „Mikor Wittembergának…”, „Amerikai
vastaps”, „Womba-wombaja”) tarkították a tervezgetéssel egybekötött programot.
Ez utóbbiak jelentõs részét képezték a kirándulások tervei, no és a nagytábor-terv,
amire azonban (a közállapotok miatt) a csapat összesen mintegy négy esztendeig
tartó legális élete alatt egyetlenegyszer sem kerülhetett sor. Annak ellenére nem,
hogy a „nagytáborba indulás” – amit az egyik cserkésznóta is oly vidáman emleget –
a cserkészélet talán legszínesebb és leghatékonyabb önállóság-fejlesztõ program-
jával függ össze.

Kora tavasztól késõ õszig (de néha még télen is) egész napos kirándulások
segíthették viszont elõ a fiúk edzését, egészségesebb életét, természetszeretõvé
tételét, amellett, hogy környékismeretüket, tájékozódási készségüket, hír- és jel-
adási tudnivalóik fejlesztését is nagymértékben szolgálták, miközben magától érte-
tõdõen játékra is bõven nyújtottak alkalmat. Már akkor ismert volt például a számjá-
ték („hadijáték”), ami eleve csak a szabad természetben rendezhetõ meg. Ezek a
kirándulások megismertették a Nyugati Mecsek az idõben is már felkeresésre ér-
demes fõbb túra-célpontjait. Ilyenek voltak például az annak idején apró falunál
többet nem jelentõ Orfûre (Vízfõre, Sárkányforráshoz), Abaligetre, Zsongorkõre,
Sikondára, Mélyvölgybe, Melegmányi völgybe, Kõlyuki barlanghoz, Páfrányoshoz,
Darázsforráshoz, Nagyforráshoz, Büdöskúthoz, Lóréhoz, Vágotpusztához, Mánfai
réthez vezetett kirándulások, amelyek az olykor napi 40 km-t is kitevõ gyalogtúrá-
val nem csupán az együttes szórakozást és természet-szeretetet, hanem a fiúk
testedzésének, kitartóbbá tételének céljait is szolgálták. „Álljunk meg pár percre”
javaslattal menet közben szégyen lett volna elõjönni, éhség, szomjúság miatti ke-
sergés is legfeljebb csak incselkedésként kerülhetett szóba. Fokozták e túrák a
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résztvevõikben az összetartó erõt, a segítõkészséget és jól példázták a már emlí-
tett magyar cserkészinduló harmadik versszakának útmutatását: „Szabadba fiúk…
járjuk be a mezõt meg a rengeteget, szabad ott a szabadban a lélek…” Ez utóbbi
érzetre különösen nagy szüksége volt a 615-ösöknek, hiszen a mindennapi életük-
ben, az iskolában, az utcán néha csupán gonoszkodó-rosszmájú, nem ritkán
azonban brutális megnyilvánulásokkal kellett szembesülniük.

TÁBOROZÁS
„Nagytáborra” egyszer sem kerülhetett sor. A parancsnokot, majd helyettesét is

(katonai) munkaszolgálatra hívták be. Húsz éven aluli fiúkra pedig sem a csapatot istá-
poló iskolaszék, sem a szülõk nem merték bízni gyermekeiket az adott légkörben, hiá-
ba volt rendkívüli a „kisebb” vezetõk megbízhatósága és felelõsségérzete.

Egyetlen (ha nem is „nagy”) táborozásra azonban mégis mód nyílott. Nem
egészen legitim módon, merõben szokatlan korlátozó körülmények között, Pécs
belterületén. Körülményei annyira egyediek és jellemzõek, hogy azok kissé bõ-
vebb ismertetésre is érdemesek. E táborozás helyszíne a Mátyás Flórián (ma Hu-
nyadi) utca 20. alatti, 1941 nyarán még meglévõ, többlakásos, földszintes lakóépü-
let feletti gyümölcsös keleti oldalának tisztásán, a Kálvária kápolna északnyugati
szomszédságában volt. A ház és a gyümölcsös tulajdonosa hozzájárult a pár na-
pos táborozáshoz. Kikötött azonban néhány jellemzõ feltételt: a cserkészek „hiva-
talosan” a mintegy hetven fát számláló kajszitermés õrzése céljából, gyümölcsbeni
ellenszolgáltatás fejében tartózkodnak ott. A táborba vonulásukkor, majd annak el-
hagyásakor egyenként közlekedjenek. A ház kert felé nézõ oldalának külsõ falikút-
ját csak hajnalban vagy besötétedés után használják, és akkor vegyék át, vigyék
fel az élelmet. Trombitaszó, hangos ének, tábortûz ne zavarja az utcai oldalon lévõ
ház lakóit.

E korlátozó feltételek (önérdekbõl is történõ) szigorú betartásával került sor
a táborozásra, amelynek savát-borsát képezhette volna mindaz, amit nem lehetett
csinálni. De tilos volt már akkor a résztvevõk számára a cserkész-egyenruha vise-
lése is, jóllehet a csapat mûködését még nem tiltották be. A dombtetõn diófára kö-
tözött zászló, az alig pislákoló tábortûz körbeülését követõen félig suttogva felcsen-
dülõ nótaszó, a kicsiny, mindössze négy-négy személy elhelyezését lehetõvé tevõ
„rover” sátrak, a duplán is indokolt éjjel-nappali õrség viszont olyan meghitt és
összetartást erõsítõ hangulatot teremtettek az egyébként szokványos program-
hoz, amilyenre aligha lett volna képes bármilyen átlagos feltételek közt megrende-
zett nagytábor.

Ennek a rendkívül korlátozott, de a csapatot még fel nem oszlató korszaknak
egyik fájó és jellemzõ emléke az a levél, amelyet sajnos éppen a pécsi VII. cser-
készkerület vezetõje írt a 615-ösökéhez hasonló kaposvári csapat parancsnoká-
nak, mégpedig a második cserkésztörvényre (a haza iránti kötelességteljesítésre)
hivatkozva: „A magyar haza és a magyar cserkészet érdeke azt kívánja ma Tõle-
tek, hogy ne legyen cserkészigazolványotok, hogy ne hordjatok cserkészruhát és
cserkészjelvényt, hogy ne nevezzétek magatokat cserkészeknek.” Egy 1941 no-
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vemberében kelt belügyminiszteri rendelkezés azután mindezt hivatalosan is elõír-
ta. Ezt követte 1941. december 7-én a 615-ös Ámosz cserkészek utolsó csapat-
gyûlése, amelyre a Fürdõ utca 1. számú ház mögötti kultúrteremben rendezett tá-
bortûzi mûsor végén került sor. Befejezésként (akkor éppen „civil” életet élõ) pa-
rancsnokuk leverten jelentette be csapatának feloszlatását, fennhangon olvasva
utolsó, 11. számú parancsát: „Jelszó: Lesz még egyszer ünnep a világon… Szol-
gálat: a cserkészmunka újabb megindulásáig a csapat minden tagja szolgálatban
van. Szolgálatvezetõ: cserkész lelkiismeretünk. A csapat valamennyi tagjának a vi-
szontlátásig kívánok jó munkát Nagy-Magyarországért.” Majd emléklapot nyújtott
át minden cserkésznek. Ennek „Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet…” és „Fiúk!
Fel a fejjel…” idézetei – amelyek lelket próbáltak önteni a csüggedõkbe – még jól
kivehetõk az egyetlen ilyen megmaradt, vérzivataros körülményeket úgy-ahogy
túlélt emléklap fotóján.

ILLEGÁLIS „JÓ MUNKA”
Az utolsó parancsban is megkívánt „jó munka” azonban nem eredményezett

„Nagy-Magyarországot”, a jövendölt viszontlátás sem következett be, a csapatin-
dulóban is áhított „szebb jövõ” helyett pedig a történelemben eladdig példa nélkül
álló tragikus vég közeledett a csapat legtöbb tagja számára. Ezt megelõzõen azon-
ban nyílt azért még mód „jó munkára”, aminek néhány megnyilvánulása mindmáig
feleleveníthetõ. Bizonyára sokkal több is említhetõ lenne, csak hát nem maradt
életben, aki beszámolhatna róla.

Ilyen „jó munka” lehetõsége adódott például eleinte azokon az õrsi gyûlése-
ken, amelyek közül az elsõre a mûködés betiltását követõ mintegy fél esztendõ
múltán került sor, egy idõközben ugyancsak lebontott épület alagsorában a Rákó-
czi út 46. alatt, a mai OTP irodaház közelében. És ez idõtõl fogva mintegy másfél
évig, az ország 1944 márciusában bekövetkezett német megszállásáig, itt tartotta
õrsi gyûléseit körülbelül két-három hetes gyakorisággal (de soha nem ugyanazon a
napon és nem ugyanabban az órában) a rendelettel már feloszlatott csapat Sólyom
õrse. Egymást néhány perccel követve érkeztek a fiúk, a gyûlések idõpontját min-
dig a cserkész-olvasó számára jól ismert „riadólánc” tudatta. Írott parancs, bármifé-
le bûntetõ eljárás indítására ürügyet szolgáltatható levél vagy jegyzet soha nem ké-
szült. A szóban forgó alagsori helyiség (mindig csak alagsor jutott, ám késõbb már
az sem) egy kevéssé használt kis iroda volt. Tehát a hely kicsiny, az ott rendezhetõ
programok köre pedig korlátozott volt. Mindez azonban inkább növelte a fiúk lelke-
sedését, az összetartozás érzetét és a nagyon is szükséges önbizalmat. Az elsõ
ilyen „illegális” gyûléseket követõen, kivételképpen, legfeljebb két õrs találkozásá-
ra is nyílt néhányszor alkalom, ennek helyszíne az ugyanazon házszám alatti fate-
lepnek a Lehõcz-féle ócskavasteleppel szomszédos aprítékfa–raktára volt. Az ott
felhalmozott fatuskó-halomra felmászva, a rakás teteje mögött-alatt elhelyezett ki-
selejtezett faredõnyök képezték a valamennyire egyenletessé tett padozatot, és a
fatuskók ülési lehetõséget is nyújtottak. Az egy õrsnél (nyolc fõ) nagyobb létszámú
összejövetel azonban kockázatos volt. Nem a fiúk, hanem szüleik és a telep
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tulajdonosa óvtak ettõl, emiatt ilyen nagyobb létszámú találkozás kivételszámba
ment. Az õrsi gyûlések némelyikére azonban továbbra is (az említett iroda helyett)
a sokkal romantikusabb fahasábok mögött került sor.

E nagyjából rendszeressé váló õrsi összejöveteleken kívül (arról, hogy más
õrsöknél is lettek volna valahol hasonló találkozások, egyikük sem tudhatott) to-
vábbra is adott maradt a fiúk számára a mecseki kirándulások lehetõsége. Ezek
csupán annyiban különböztek a korábbiaktól, hogy õrsnél nagyobb kötelék (óva-
tosságból) még az Isten szabad ege alatt sem jöhetett össze, és hogy az odahaza
ki-ki által – a jobb idõkre várva – megõrzött cserkész-egyenruhát és tartozékait
nem viselték a fiúk. A Deák utcai Emericanum épületében (ma Jókai utcai építõipari
szakközépiskolai kollégium) lévõ, Várnagy-féle cserkészbolt kirakatát csak sóvár-
gó szemmel nézhették. Az ott látható cserkészegyenruha, -nyakkendõ, -sapka, a
zöld- és aranyszínû gomblyukba vagy kitûzésre való kis cserkészliliomok, a hím-
zett próbajelvények, a cserkészbot, a -kés, -síp immár tilossá vált a számukra. Még
bemenni sem igen mertek a boltba, pedig például (akkor divatos) körgallért vagy vi-
harkabátot vásárolhattak volna ott, ha éppen lett volna mibõl. Visszatartotta õket
ettõl az üzlet ajtajának nyomtatott zöld betûs fehér táblája: „Magyar bolt”. Tudták,
hogy ez nekik (is) szól…

Azután derült égbõl villámcsapásként sújtott le rájuk egy kora tavaszi vasár-
nap reggele, amikor a város házai felett mélyrepülésben elzúgó német Junkers
88-as bombázógépek zajára riadtak fel. Ugyanekkor hajnalban, a fõpályaudvarra
német páncélvonat futott be, katonái eleinte golyószóróik mögé hasalva telepedtek
le az állomás elõtti téren, majd homokszínû gépkocsijaikkal és oldalkocsis motor-
kerékpárjaikkal fel-alá száguldoztak a városban. Így sokkal többnek látszottak,
mint amennyien valójában voltak.

Az elsõ napok döbbenetét követõen hamarosan olyan teendõk vártak a har-
madik törvény alapján („A cserkész ahol tud, segít”) a fiúkra, amilyenekre korábban
igazán nem gondolhattak. Közremûködtek a Goldmark utcai, mindmáig meglévõ (a
helyi zsidó hitközség által létesített) „szeretetház” öregjeinek kiköltöztetésében, mi-
vel az épület egészét a GESTAPO vette igénybe. Pár nap múltán segédkeztek a
Fürdõ utca 1. alatti irodába behordani, átvenni, elhelyezni a valamennyi pécsi zsidó-
tól azonnali hatállyal elkobzott fényképezõgépeket, rádiókészülékeket és írógépe-
ket. Majd öt hét múltán segítettek elõbb stráfkocsira felrakni, azután a fõpályaudvar
közelében lerakni, és a környékbeli házakban elhelyezni a város oda áttelepített
mintegy három és félezer lakója közül az erre rászorulók kisebb bútorait és személyi
ingóságait, amit korábbi lakásukból magukkal vihettek a számukra kijelölt gettóba.

Onnan kijönni csak hatósági engedéllyel lehetett, keveseknek. Fegyveres
õrség „vigyázott” a bentlakókra. A hevenyészett palánkon belüli élet azonban kö-
zömbös volt a hatóság számára. És ott – amint errõl a máig is életben lévõ dr. Garai
András beszámol 1995-ben magyar nyelven is megjelent „Az ördög vigyorgott a
lángokból” címû könyvében – nemcsak a betiltott cserkészcsapat mûködgetett, ha-
nem lány-õrsei is alakultak. Még a korábbi, legális életben elsajátított morze-jeleket
is gyakorolták – derül ki visszaemlékezésébõl.
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Ám ez a pécsi gettó is csupán mintegy hat hétig létezett. Kiürítésekor vala-
mennyi lakóját a közeli Lakits laktanyába kényszerítették pár napra, majd onnan
gyalogmenetben visszaterelték õket a mai Mártírok útja mentén húzódó iparvá-
gányhoz, ahol mintegy hetvenötöd magukkal marhavagonokba zsúfolták, és Kas-
sán át Auschwitzba szállították õket. Az egy héten belül kétszer is ismétlõdõ „hur-
colkodás” megint csak számos lehetõséget nyújtott az Ámosz cserkészeknek arra,
hogy bizonyítsák: ismerik és követik a segítségnyújtásra kötelezõ harmadik cser-
késztörvényt. Ez a két „költöztetés” ugyan nem járt kisebb bútorok cipelésével, hi-
szen ezeket már a laktanyába sem vihették magukkal a foglyok. Bútorok helyett vi-
szont a félig élõ öngyilkosokat, a magatehetetlen, idõs betegek tucatjait cipelhették
hevenyészett hordágyakon az egykori 615-ös cserkészek. Ezt e sorok írója saját
szemével látta.

Azután megközelítõleg három és félezer „utasával”, számukra még ismeret-
len úti céllal kidöcögött Pécsrõl a mintegy ötven – oldalán hatágú csillag fehér kör-
vonalaival megjelölt – marhavagonból álló szerelvény. Harmincegynéhány egykori
Ámosz-cserkész is ott fulladozott a korábbi napsütéstõl hõséget ontó, lezárt ko-
csikban. Sem akkor, sem azóta nem énekelték többé a „Kit nem ijeszt meg a
jövõ”-vel bíztató csapatindulót…

A 615-ÖSÖK TOVÁBBI SORSA
Ennek részletes, nevek szerinti bemutatása aligha képezheti egy várostörté-

neti folyóirat témáját. Ide tartozik viszont még legalább két kérdés megválaszolása.
Egyrészt felelet arra, hányan is térhettek „haza” közülük, másrészt az, hogy mi lett
a nagyobbakkal, a vezetõkkel, akiknek többségét nem vitte el ez a vonat, mivel
korábban munkaszolgálatra hívták be õket.

A tizenöt év alattiak, egy ikerpár kivételével nyomban gázkamrában végezték.
Az ikerpár viszont az „ikerbarakkba” került, ahol Mengele dr. kísérletezéseinek esz-
közeivé váltak. A tábor felszabadulását megelõzõen õreik megkezdték e barakk la-
kóinak lõfegyverrel történõ kivégzését, ennek azonban (a szóban forgó Somogyi
Péter és Somogyi Tamás egybehangzó véleménye szerint) vagy azért nem érhet-
tek a végére, mert elfogyott a töltényük, vagy azért, mert féltették a bõrüket a gyorsan
közeledõ ellenségtõl. Az akkor tizenegy éves fiúk egyébként „elõzõ”, félig szabad
életükben a ciszterciek itteni gimnáziuma elsõ osztályának voltak a magántanulói.
Az édesanyjukat és nõvérüket elveszítve, a túlélõ apjukkal Amerikába vándoroltak ki
ameddig még lehetett, és mindmáig élnek. A róluk bemutatott fotó itt Pécsett készült
1945 márciusában.

A tizenöt év feletti, Pécsrõl deportált cserkészek közül összesen ketten tér-
hettek haza. Innen mindketten „disszidáltak”. Egyikük nem sokkal hazatértét köve-
tõen Izraelbe, másikuk 1956-ban Kanadába.

A Pécsrõl nem deportált, munkaszolgálatot teljesítõ (akkor húsz év körüli)
rajvezetõk és öregcserkészek mintegy kétharmada életben maradt, de õk is csak-
nem valamennyien kivándoroltak, vagy már 1945–1946-ban, vagy 1956 vége tájé-
kán. Közülük Karczag Ferenc ekként emlékezik: „1938-ban – származása miatt –
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kizárták a pécsi kereskedelmi iskola 141. sz. Turul cserkészcsapatából, mégpedig
annak ellenére, hogy a március 15-i ünnepélyen még (iskola-elsõként) õ mondta az
ünnepi beszédet. Átjelentkezett az akkor alakuló 615-ös Ámosz cserkészcsapat-
ba, ahol rajvezetõi beosztást kapott. 1942-ben munkaszolgálatra hívták be, alaku-
lata szerencsés körülmények között csupán átmenetileg hagyta el az országot, és
Burgenlandban hamarosan felszabadult. 1946-ban itt Pécsett, gimnáziumban is
érettségizett, 1951-ben jogi diplomát szerzett, 1953-ban ügyvédi-bírói vizsgát tett
és ügyész lett. „1956 decemberében közölték velem, hogy rám fogják bízni a forra-
dalom utáni politikai perekben a vád képviseletét, amit elutasítani nem lehetett.”
Ekkor feleségével és két kis gyermekével Ausztriába szökött ki. Bécsben is szer-
zett jogi diplomát, de mivel „túl közel voltunk a Szovjetunióhoz, 1958-ban mindhár-
man Sydneyben kötöttünk ki”. Ott, ugyanezen évben éjjeli irodatakarítói állásra je-
lentkezett – nem vették fel (tanulmányi végzettségérõl nyilatkozó kérdõívébe akkor
még beírta két érettségijét, két diplomáját és ügyvédi vizsgáját).A következõ jelent-
kezésekor „hat elemit írtam be. Ekkor felvettek.” Az angol nyelv elsajátítását és kinti
vizsgáinak letételét követõen 1965-ben ausztrál ügyvéd lett, emellett 20 évig a kon-
tinens legrégebbi egyetemén, a University of Sydneyn is oktatott, 1974-ben meg-
szerezve a Master of Laws (jogtudományok mestere) fokozatot. Szüleirõl a követ-
kezõket írja: „Szemtanúk beszámolója szerint 56 éves édesapám a vonaton mér-
get vett be, holtan érkezett Auschwitzba. Édesanyám nem vette be a mérget, mert
én a munkaszolgálatból írt levelemben arra kértem õket, hogy próbáljanak meg
értem életben maradni…Így aztán gázkamrában végezte az életét…Anyai
nagyanyám (özv. B.Á.-né) vonatra szállás helyett már Pécsett bevette a mérget és
így már Pécsett meghalt.” Feri bá’ került szûkebb hazájától a legtávolabbra az
egykori 615-ös rajvezetõk közül…

KÉT ÕRSVEZETÕ
Az a bizonyos vonat magával vitte az Ámosz csapat két legkiválóbb õrsveze-

tõjét is. Õk sok mindenben hasonlítottak egymásra. Ennek egyik oka az is lehetett,
hogy tizenkét esztendõn át osztálytársak voltak, elõbb az elemi iskolában, majd a
ciszterciek gimnáziumában is, a jóságos, diákszeretetével és humanista mûveltsé-
gével egyaránt kitûnõ dr. Böröcz Marcell osztályfõnökük keze alatt nevelkedve.

Mindketten a 47. sz. P.C.F. Cserkészcsapat Inczédy raja Zerge õrsének vol-
tak tagjai 1937-ben történt „eltanácsolásukig”. Egyaránt kitûnõ tanulók voltak,
mindvégig hûek maradva a gimnáziumot és cserkészcsapatát is jellemzõ eszmé-
nyekhez, jól társítva ezeket saját hitükkel. Mindketten tárgyilagosságra törekvõ
visszaemlékezés szerint is szinte megtestesítették a cserkészideált. Remek tanul-
mányi elõmenetelük, szorgalmuk, önfegyelmük, jó fizikumuk, játékos kedélyük és
mindezen készségeknek a rájuk bízott õrsi tagokba történõ átplántálási készségük
utánozhatatlannak tûnnek mindazon kevesek számára, akik ismerhették õket és
életben maradtak.

Egyikük, Flach Ferenc, katonai hagyományokat is ápoló családban nõtt fel,
unokaöccse volt Sióagárdi Zöldi Mártonnak, aki tudtommal a Horthy-rendszer
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egyetlen zsidó tábornoka volt. Másikuk, Lukács Sándor származásáról annyit tud-
ni, hogy anyjának gyermekruházati boltja volt a Széchenyi tér–Apáca utca sarkán.
Az Ámosz cserkészeknél Flach a Fecske, Lukács a Sólyom õrsöt vezette, olyanná
formálva a rájuk bízott fiúk testét-lelkét, amilyenek õk maguk is voltak.

A két osztálytárs õrsvezetõt kitûnõen sikerült érettségi vizsgájukat követõen
is támogatta „alma materük”: a Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos Gimnáziuma igaz-
gatója, Kühn Szaniszló és matematika–fizika tanára, Nagy Vazul. Tanulmányi
eredményeiken kívül e támogatás segítette elõ, hogy még érettségi vizsgájuk leté-
telének évében (a közismert korlátozó rendelkezések ellenére) mindketten egyete-
mi felvételt nyerjenek. Flach Ferenc elõtt, ki orvos szeretett volna lenni, a pécsi
egyetem kapui nyíltak meg 1942-ben (!). Lukács Sándor pedig a szegedi egyetem
bölcsészkarára nyert ugyanekkor felvételt.

A két õrsvezetõnek éppen tehetsége-kiválósága vált végsõ fokon a vesztévé,
ugyanis egyetemi hallgatóként nem hívták be õket munkaszolgálatra. Így azután mind-
kettejüket Auschwitzba deportálták. Onnan fiatal, edzett fiúként a távolabbi német
munkatáborokba irányították át õket. Õreik szeszélyes kegyetlensége nyomán egy-
mással döbbenetesen ellentétes módon pusztultak el azután. Flach Ferencet 1945 ta-
vaszán a buchenwaldi koncentrációs táborba vitték, majd annak kiürítésekor a közel-
gõ amerikai hadsereg elõl gyalogmenetben „menekítették” õket tovább, valamerre
Weimar irányába. Az éhezéstõl, betegségtõl magatehetetlenné vált foglyokat sarog-
lyán cipelték magukkal a még jobb erõben lévõk, akik közé Flach Ferenc is tartozott.
Az említett félholtakat végül is – õreik rendelkezésére – egy fa alatt otthagyták, a többi-
eket egy közeli, répát tároló fészerbe kényszerítették, ahol azután agyonlõtték õket.

Lukács Sándor viszont azért vesztette életét, mert minden korábbi edzettsége
ellenére, az éhségtõl elgyengülten leült. Ekkor egyik õre pisztolyával végzett vele.

Mindkét õrsvezetõnek életben maradt egy-egy testvére. Flach Ferenc halál-
hírét és ennek körülményeit egyik olyan sorstársa tudatta mindmáig Budapesten
élõ húgával, a Bókay János középiskola magyar szakos, nyugdíjas igazgatónõjé-
vel, aki egyike volt a fa alatt magatehetetlenül otthagyottaknak. Lukács Sándor
végzetérõl az ausztráliai Terrigal-ben letelepedett György bátyja tájékoztatott még
évekkel ezelõtt írt levelében. Tõle bõvebb információt kérõ ez évi megkeresésemre
azonban már nem érkezett válasz, nyolcvanegynéhány éves korában, Alzheimer
kórral, egy kinti szeretetotthon gondozottja vált belõle. Ha Flach Ferenc is
leült-elterült volna az említett fa alatt, alighanem mindmáig élne. Lukács Sándor is
talán, ha nem ült volna le…

A PARANCSNOK
Az életkedvvel teli, kedélyes, jó fizikumú Pataki Miklós munkaszolgálatos-

ként túlélte az üldöztetéseket. Felszabadulását követõen Pécsre visszatérve meg-
kísérelte egykori cserkészcsapatának újjáélesztését is. Ez azonban csak csekély
létszámmal és csupán átmenetileg vált lehetségessé. A háború után a fõvárosból
ideköltözött néhány új tanítványa képezhette volna e csapat alapját, ám így is –
cserkészeinek számát tekintve – e csapat lehetett Pécsett a legkisebb annak elle-
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nére, hogy abba leányokat is felvett. Az összesen mintegy két õrsnyi fiatalból rekru-
tálódó eme cserkészkedésnek is hamarosan véget vetett az újabb diktatúra, amely
az 1948/49-es tanév kezdetekor megtiltotta valamennyi hazai cserkészcsapat mû-
ködését. Az iskola is, amelyben tanított, tanítványok hiánya és felekezeti jellege mi-
att megszûnt. Õ állami iskolában, tornatanárként mûködött tovább, majd az egye-
tem 1. sz. gyakorló általános iskolájának igazgatóhelyettesévé lépett elõ.
Mindenkihez oly barátságos magatartását idõs korára is megõrizve, innen vonult
nyugdíjba. Ma már õ sincs az élõk sorában.

VÉGSZÓ
A 615. sz. Pécsi Ámosz Cserkészcsapat rövid és tragikus végû történetét

nem igen támaszthatják alá a visszaemlékezések hitelességéhez általában megkí-
vánt dokumentumok, fotók. Ezek, ha voltak egyáltalán, hiszen a negyvenes évek
eleje óta rejtegetni kellett õket, túlnyomórészt megsemmisültek az 1944. évi német
megszállást követõen. Azt a keveset, ami akkor mégis valahogy megmaradt, a
szovjet típusú parancsuralmi rendszer ugyancsak „gleichschaltolt” ifjúságpolitikája
veszélyeztette. No meg az az egyáltalán nem mellékes körülmény, hogy oly kevés
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egykori csapattag élte túl a vészkorszakot. És még ez a kevés is, csekély kivétellel,
szinte szétfutott a szélrózsa minden irányába, mintegy menekülve egykori, elpusz-
tított családja és otthona emlékétõl. Csak a véletlenen múlhatott, ha akadt valaki jó
szándékú, aki megõrizte az életüktõl megfosztottak relikviáit.

A magyar (és ezen belül a pécsi) cserkészcsapatok jelentõs része négy és
fél évtizedes idegen megszállást követõen újjáalakult. Tagjaik életkorban egymást
követõ sora õrizheti a hagyományokat. A 615-ös Ámosz csapat azonban nem ala-
kulhat újjá, következésképpen nem adható tovább szellemisége. Nincs kinek.

Hála Istennek nem akadt Pécsett még egy olyan csapat, amelynek 15 évnél
fiatalabb valamennyi cserkészét (egy ikerpár kivételével) kivégezték volna. És a
bemutatottakból kitûnõen ezek a döbbenetes véget érõ fiúk – a cserkészköszöntés
realizálásával – „jó munkát” végeztek. Ameddig tehették, törekedtek a „törvények”
betartására. A gyermekkorban véget érõ életük utolsó heteiben vagy napjaiban
azonban ezt sem tehették meg. Nem teljesíthették akkor már a második cserkész-
törvényt: Isten és haza iránti kötelességeiket. Hazájukat az évtizedekig tartó kép-
mutató elõkészítést követõen, de idegen hatalomra hagyatkozva elveszítették.
Nem „szerethették” a hatodik cserkésztörvénynek megfelelõen a természetet, mert
elzárták õket még a szabad levegõtõl is. Nem engedelmeskedhettek a hetedik tör-
vény megtartásával jó lélekkel feljebbvalóiknak, mivel szüleiktõl, tanáraiktól, cser-
kész-feletteseiktõl is megfosztották és másféle feljebbvalók (leendõ gyilkosaik) irá-
nyítása alá rendelték õket. Nem lehettek a kilencedik cserkésztörvény értelmében
takarékosak sem, mivel mindenüket, pénzüket is elvették. De még a tizedik cser-
késztörvény elsõ felét sem teljesíthették: nem lehettek „testben tiszták”, mert erre
nem volt módjuk. Második felét viszont annál inkább: „lélekben” ugyanis tiszták ma-
radhattak, és ez az egyik ok, ami miatt emlékeznünk kell reájuk. A többi ok közül
csupán egyet említek. Nagy többségük sírján nem jelezhet emlékezést egy-egy
szál virág, nincsenek leszármazottaik. Többnyire nincs is sírjuk, nem hogy szülõvá-
rosukban, de még idegen földön sem. Ez az írás – és közzététele – legyen emlé-
keztetõül egy jelképes koszorú…
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BANK JÓZSEF

TARKÓN LÕTTEK, MÉGIS ÉLEK

Az alábbiakban ne egy túlvilági beszámolót vagy egy bûnügyi történetet vár-
jon a Tisztelt Olvasó. Egy, a városunkban velem történt eseményrõl számolok be,
amelyhez hasonlót, gondolom, még nem hallottak. Akit tarkón lõnek, az általában
meghal, utána már nem ír, nem olvas. Én kivétel vagyok e tekintetben. Nem hallot-
tam még a tarkón lõttek találkozójáról, arról sincs tudomásom, hogy egy „agyonlõtt”
ember a saját lábán távozott volna a helyszínrõl, sõt néhány nap múlva már iskolá-
ba jár. Velem megtörtént 1945. február 7-én.

Ötödikes gimnazista voltam akkor, Bükkösdrõl voltam vonattal bejáró diák,
albérlõként pedig a báró Bánffy Dezsõ utca (Mártírok útja) 7. szám alatt laktam. Az
oroszok 1944. november végén foglalták el Pécset, 1945. februárjában már relatí-
ve nyugalom volt a városban. Az üzletek már kinyitottak, a vonatok menetrend sze-
rint közlekedtek, megjelent az Új Dunántúl is.

Megbízást kaptam otthon, hogy Lívia-napra ajándékot vásároljak. Túl nagy
választék ekkor még nem volt. Vettem egy likõrös készletet, egy cserép kishordót
csappal, és hozzá hat kis poharat, szintén cserépbõl. Úgy éreztem, jól sikerült a vá-
sárlás, büszkén vittem volna haza a vásárfiát a két óra körül induló vonattal.

Egy barátom kísért ki az állomásra. Elindulásunk elõtt légiriadó volt a város-
ban, hallottunk is robbanásokat, de nem tudtuk, hol és mi történt. Késõbb derült ki,
hogy a németek a vasútállomást bombázták. Mentünk volna barátommal a vonat
felé, de az õrök mindenkit eltereltek a bombázás helyszínétõl, nem engedtek oda
bennünket. A bombák a vonat mellé estek, nagyon sok civil és katona sérültet lát-
tunk. Mivel kizártnak látszott, hogy aznap vonattal hazajussak, visszafordultunk és
hazafelé mentünk, a Ferenc József utca (Szabadság út) irányába. Az állomás épüle-
tével szemben állt a közismert Ketterer-féle vendéglõ, amelynek deszkakerítéssel
körülvett nagy kerthelyisége volt. A bejárat az utca sarkáról nyílott. Már elértük a Fe-
renc József utcát, amikor forgópisztollyal a kezében szembe jött velünk egy nagyda-
rab, nagy bajuszú, kozáknak kinézõ orosz tiszt. Hogy miért volt a pisztoly a kezében,
ki tudja? Nem kizárt, hogy ittas volt, de nem látszott részegnek. Egyedül volt, pedig
abban az idõben ez nem volt jellemzõ. Az orosz tiszten kívül nem láttunk más járóke-
lõt. A tiszt jött felénk, kezében pisztollyal és a vendéglõnél összetalálkoztunk.

Rajtam egy prémes, zsinóros „bocskai” volt, a fejemen a Pius Gimnázium
egyensapkája. Aktatáskámban a likõrös készlet.

Ekkor egy jól ismert orosz káromkodás hallatszott, egy kéz lenyomta a feje-
met, a pisztoly csövét a nyakamnál éreztem, és egy csattanást hallottam. Majd rö-
vid idejû matatás után egy hatalmas durranás következett.

Mindez oly gyorsan történt, hogy fel se eszméltem. Utólag rekonstruálva a
történteket; a pisztoly elsõre nem sült el, de a következõ durranás már sikeres volt,
nyakon lõtt. Éreztem a lõpor szagát, de fájdalmat nem éreztem. Késõbb észleltem,
hogy a szõrmegallérom megperzselõdött.
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Laci barátom elfutott a MÁV Igazgatóság épülete felé. Nagyon megijedt, és
azzal esett be otthon, hogy engem agyonlõttek.

A lövés után a katona, mint aki jól végezte dolgát, tovább ment a bombázás
helyszíne felé. Én bementem a kerthelyiségbe nyíló ajtón, az épület és a deszkake-
rítés zárta sarokban leguggoltam. A katona, mint aki jól végezte dolgát, ment to-
vább, pisztollyal a kézben. Egyszer még visszanézett, de engem nem láthatott. Ön-
kéntelenül lehunytam a szemem, gondolván, ha én nem látom õt, õ sem lát engem.
Mire kinyitottam a szemem, már messze járt.

Mivel még mindig nem éreztem semmi fájdalmat, hónom alá vettem az akta-
táskámat és elindultam a Ferenc József utcán felfelé. Néhány emberrel találkoz-
tam az utcán, akik az egészbõl valószínûleg semmit sem láttak.

Kettõnk közül miért éppen engem választott, erre csak feltevéseim vannak.
Vagy azért, mert a Pius gimnázium tányéros egyensapkája volt a fejemen, vagy
azért, mert én voltam közelebb hozzá.

Lassan hazaértem az albérletbe, a Lovrics-házba. A nagykapun belépve elém
jöttek a szállásadóim, akiknek elmondtam, hogy mi történt. Semmi különös fájdalmat
nem éreztem, nem is véreztem. Látva a kétségbeesett arcokat, és a nagy nyüzsgést
körülöttem, úgy éreztem, hogy elhagy az erõm és összeesem. A körülöttem állók el-
kaptak, de nem ájultam el. Szerencsémre a házban lakott egy beszállásolt, 35–36
éves bolgár katona, akivel már az elõzõ napokban összebarátkoztam. Még most is
nagy szeretettel és tisztelettel gondolok rá. A katona azonnal felajánlotta, hogy elvisz a
bolgár katonakórházba, amely nem messze, a Rét utcában, az akkori Tanonciskolá-
ban volt. A házigazda fiával ketten vezettek karonfogva a kórházig.

A kórházban rengeteg sérültet láttam, akiket az állomásról a bombázás után
hoztak ide. A bolgár katona elintézte, hogy hamar sorra kerüljek. Egy orvosnõ, le-
het, hogy felcser, megvizsgált. Megnézte a nyakamon a lövés bemeneti nyílását,
de mivel nem vérzett, csak fertõtlenítette, és leragasztotta. Ezzel ellátott lettem.
Próbáltam kézzel-lábbal, szóval elmagyarázni, ebben a bolgár katona is segített,
hogy a belém lõtt golyó vagy a testemben van, vagy kell lenni egy kimeneti nyílás-
nak is. Ekkor megvizsgálták a télikabátot, és felfedezték a roncsolt részt. Most már
levetkõztettek, és a hátamon, a jobb lapockám felett, megtalálták a golyó alig vérzõ
kimeneti nyílását is. Fertõtlenítették, leragasztották, és most már bent tartottak.

Elhelyeztek egy 30-40 ágyas, tanterembõl kialakított kórteremben. Itt egy éj-
szakát töltöttem. Az éjszaka rettenetes volt, és akkor még nagyon enyhén fejezem
ki magam. Egy percet sem tudtam aludni, nemcsak az izgalmam, hanem a sérültek
jajgatása, ordítása miatt. Panaszom, fájdalmam továbbra sem volt. Az sem hatott
rám nyugtatóan, hogy az éjszaka folyamán még további két robbanás hallatszott.
Legszívesebben kimenekültem volna! Borzasztó hosszú volt ez az éjszaka, annak
ellenére, hogy úgy éreztem, a sok sérült között csak egyedül vagyok „egészséges”.
Reggelre a fél kórterem kiürült, feltehetõen a betegek nagy része meghalt. Másnap
újra megvizsgáltak, és a legnagyobb örömömre már ki is engedtek azzal, hogy két
nap múlva ellenõrzésre jöjjek vissza. Egyedül hagytam el a kórházat, és gyalog
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mentem a szálláshelyemre, amely nem volt messzebb 200-300 méternél. Itt még
két napig tartózkodtam.

Diáktársam, szállásadóm rokona, szombaton hazautazott Helesfára. Vitte a
hírt, hogy a Bank Jóskát tarkón lõtték Pécsett. A hír persze Bükkösdre is eljutott.
Szüleim a szörnyû hír hallatára kétségbeestek. Azt ugyanis nem tudhatták, hogy
életben maradtam. Bénultságukból csak akkor ocsúdtak, amikor vasárnap végre
betoppantam. A bükkösdi vasútállomástól gyalog mentem hazáig, ami jó két kilo-
méter távolság. A törékeny ajándékot is épségben hazavittem. Ezt a találkozást
nem tudom leírni! Nincs betû, nincs szó erre! Most, 58 év után is könnyes lett a sze-
mem, amikor e sorokat írtam.

Mikor a szüleim meggyõzõdtek arról, hogy ez nem látomás, hanem Jóska
fiuk tényleg itt van közöttük és él, akkor mesélte el édesanyám a következõket:
Amikor engem tarkón lõttek, nagymosást végzett. A lövés órájában a mosóteknõ
fölé hajolva vérben úszva „látott” engem, és valami nagyon furcsa, borzasztó érzés
fogta el, könnyei potyogtak, sírnia kellett. Anyai megérzés, vízió, látomás, isteni su-
gallat, csoda, telepátia? Nem tudom, de Õ ezt megélte.

A hír eljutott az iskolámba, hisz mint késõbb kiderült, az egyik páter szemta-
núja volt az esetnek. A megdöbbentõ eseményrõl az iskola igazgatója átirattal for-
dult az illetékes szervekhez, a fõispánhoz és a pécsi tankerületi királyi fõigazgató-
hoz. A „Gyilkossági merénylet Bank József V. o. tanuló ellen” címû iratra dr. Boros
István fõispántól válasz nem érkezett.

A levéltárban átnéztem a fõispáni irattár 1945. februártól szeptemberig terje-
dõ idõszakának iratanyagát. Nem találtam meg az ügyemre vonatkozó átiratot, így
természetesen a választ sem. A válaszokat kerestem, mert az átiratok másolatai
birtokomban vannak. Hova lettek az átiratok? Érdekes, hogy találtam viszont fõis-
páni átiratot a szovjet katonai parancsnoksághoz címezve fakivágások ügyében. A
Pécsi Tankerület Királyi Fõigazgatója is kapott tõle választ, például bizonyos sze-
mélyek állás ügyében. Tehát volt fõispáni reagálás az átiratokra, nyilván csak a
„fontosabbakra”!

Mivel a bolgár katonai kórház nem adott látleletet, a gimnázium igazgatója
iskolaorvosunkat kérte meg a látlelet felvételére. Ugyancsak az igazgató kezdemé-
nyezésére egyik tanárunk a tartózkodási helyemen jegyzõkönyvet vett fel az ese-
ményrõl. Úgy emlékszem, hétfõn már iskolába mentem.

Érdekes, hogy ez az esemény sem diákkoromban, sem felnõttként, nem volt
központi téma az életemben, bár tragikusan végzõdhetett volna. Hosszú ideig nem
is nagyon „illett” errõl beszélni. Amikor az egyetemen anatómiát tanultam, eszem-
be sem jutott, hogy utánanézzek a golyó útjának, merre is haladt át a testemen ke-
resztül. Csak újabban, nyugdíjasként kezdtem meditálni, hogy hol is mehetett be a
golyó, ami semmi lényeges szervet nem érintett. Hála Istennek, egész életemben
emiatt panaszom nem volt (ha lett volna, biztosan elõbb gondoltam volna rá).

Most mégis elmentem egyik anatómus barátomhoz, dr. Mess Béla pro-
fesszorhoz, hogy megbeszéljem vele a golyó útját. Elõször furcsán nézett rám, ami-
kor megtudta, miért keresem. Végül hozott egy anatómiai atlaszt, amelyet közösen
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tanulmányoztunk. A dokumentumok megmutatása után így foglalta össze vélemé-
nyét: „A bemeneti és kimeneti nyílás helyének helyzetébõl arra lehet következtetni,
hogy a lövedék ferdén, felülrõl lefelé, balról jobbra haladt és a mély hátizmok nyaki
szakaszának meglehetõsen nagy izomtömegén haladt keresztül. Ezen a szakaszon
jelentõsebb ér- és idegképletek nincsenek. Ezzel magyarázható a gyors és mara-
déktalan gyógyulás. Kérdésként merülhet fel, miként volt lehetséges, hogy a nyak-
csigolyák tövisnyúlványait nem érintette a lövedék? Erre két magyarázat kínálkozik:
vagy annyira felületes volt a lõcsatorna, hogy a nyakcsigolyák tövisnyúlványai mö-
gött haladt át a lövedék, vagy az erõsen elõre hajlított fej mellett az egymástól hátul
eltávolodó (szétnyíló) tövisnyúlványok között. Az utóbbi tûnik valószínûbbnek.”

A megbeszélés lehetõségét és a vélemény leírását ezúton is hálásan köszö-
nöm neki. Biztos vagyok benne, hogy a professzor véleménye teljesen valós. Így
történhetett, hogy vérzés, fájdalom, utóhatás nélkül meggyógyultam.

Írásom kezdetekor kíváncsi voltam, hogy a korabeli sajtó hogyan tájékoztat-
ta az eseményekrõl a város lakóit. Az Egyetemi Könyvtárban azt kellett megállapí-
tanom, hogy az Új Dunántúl nem adott tájékoztatást a bombázásról. Pedig ez ab-
ban az idõben már rendkívüli eseménynek számított. Annál is inkább, mert Pécsett
a háború alatt, tudomásom szerint, csak kétszer estek bombák. Mindkettõt, mint
diák, Pécsett éltem át.

Felvetõdött bennem, és a környezetem is feltette a kérdést, hogy érzek-e ha-
ragot, gyûlöletet az elkövetõvel szemben. Kimondhatom, hogy nem! Ezt azért me-
rem határozottan kijelenteni, mert életem folyamán soha nem kellett rágondolnom.
Ma is úgy tudom az elkövetõt megítélni, hogy lelkiismerete (ha van) elõtt számoljon el
tettével, amely nem indokolható a háborúval. Hála Isten, a Teremtõ felülbírálta tettét.

Az is felvetõdhet, miért csak most jutottam el oda, hogy mindezt papírra ves-
sem. Az utóbbi hónapokban több olyan szubjektív momentum került látókörömbe,
amelyek arra ösztökéltek, hogy tollat fogjak, és leírjam az esetemet. Olvastam a
Nobel-díjas Kertész Imre könyvét. A tizenhat éves korában történt eseményeket
írta meg. Én is tizenhat éves voltam akkor. Nem sok olyan ember él, élt, akik ilyen
eseménnyel tudnak „dicsekedni”, és városunk e rendkívüli epizódja talán megörö-
kítésre érdemes.

Végül utódainkra is gondolva írtam le a történetet azzal a céllal, hogy egy vil-
lanásnyi pillanatképet adjak olyan idõkbõl, amelyet mi megéltünk, amilyet õk ne él-
jenek meg soha.
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IVASIVKA MÁTYÁS

ZENEABLAKOK A VASFÜGGÖNYÖN

„ ...hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van
nemcsak az ernyedetlen
tapsoló tenyerekben,

kürtben, az operában,
épp oly hazug-harsányan
zengõ szoborkövekben,

külön minden keretben,
már az ecsetben ...”

(Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról, 1950)

Az a politika, amit az idõsebb korosztályok még velük élõ napi eseményként
éltek meg, az a 21. század fiataljai számára már történelem. Az egykor a minden-
napi szóhasználatba beépült kifejezések (például: káder, munkaverseny, kulák, él-
munkás, éltanuló stb.) a mai generációnak már vajmi keveset mondanak. A szá-
munkra mindmáig félelmetesen hangzó vasfüggöny-szót is meg kell magyaráz-
nunk az új nemzedéknek.

A második világháború végét követõen, a hitleri Németországot legyõzõ ha-
talmak egymás ellen fantasztikus méretû fegyverkezési versenybe kezdtek. Sir
Winston Churchill angol ex-miniszterelnök 1946. március 5-én elmondott hí-
res-hírhedt fultoni beszédében elsõként szólt a Kelet és Nyugat közé legördülõ
„vasfüggönyrõl”, mely hosszú idõre kettészakította a világot. A demokratikus Nyu-
gat és a diktatórikus Kelet szembenállása – Korea 1950, Szuez 1956, Kuba 1962 –
kis híján a harmadik világháború kirobbanásához vezetett.

A vasfüggöny a nyolcvanas évek végéig kíméletlenül választott el egymástól
nemzeteket és országrészeket, és nem csupán politikai, gazdasági, ideológiai, ha-
nem kulturális téren is. Ezek némi áthidalásában, a reális információk áramlásában
áldásos szerep jutott a Szabad Európa Rádiónak, az Amerika Hangjának, a
BBC-nek, a Deutsche Wellének és a Szabadság Rádiónak.

A kommunista diktatúrák irányítói Hitlerhez hasonlóan hamar fölfedezték a
kultúrában, jelesül a zenemûvészetben rejlõ, ideológiájuk terjesztésének szolgála-
tába állítható, nem jelentéktelen lehetõségeket. Tucatjával íratták, jelentõs díjak-
kal, kitüntetésekkel honorálták a mozgalmi dalokat, zenés színpadi mûveket, ora-
tóriumokat, kantátákat, melyek a bolsevik világnézetet népszerûsítették, a kommu-
nista vezéreket istenítették. Nem kell túl nagy fantázia annak megítélésére, hogy
ezek a produktumok, egy-két kompozíciót leszámítva, milyen „mûvészi” értéket
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képviseltek. Legjelesebb zenei alkotóink (ugyanígy irodalmáraink, képzõmûvésze-
ink) inkább a belsõ emigrációt választották, mintsem a hatalom kiszolgálását.

Egyházi, igazi nemzeti értékeket hordozó alkotások elvétve kerülhettek a nyil-
vánosság elé. Divatba jött, hogy eredetileg vallásos szövegû vokális mûveket (például
Bach-kantátákat, -korálokat, Beethoven-karmûveket, Schubert-, Liszt-, Franck-kom-
pozíciókat) világi, természetesen a parancsuralmi ideológiát közvetlenül vagy közvet-
ve szolgáló textusokkal társítottak. Mivel a Magyar Rádió hanglemezkészletének túl-
nyomó része nyugatról származott, fõleg az ötvenes évek elsõ felében nem közölték
az elõadó-együttes nevét, csupán a karmestert mondták be. Azonban Herbert von
Karajant például önkényesen megfosztották a von szócskától.

Az 1956-os forradalmat követõen némileg javult a helyzet, ám nyugaton
publikált hangfelvételhez, kottához nem, vagy csak nagy nehézségek, tetemes
idõ-kivárások, borsos pénzösszegek ellenében lehetett hozzájutni.

1963-ban már hatodik éve tanítottam, a Nagy Lajos és a Janus Pannonius
Gimnáziumban, amikor elhatároztam, hogy valamilyen úton-módon lehetõséget
keresek külföldi zeneszerzõk kompozícióinak beszerzésére. Idegen nyelvet tanító
tanárkollegáim közremûködésével leveleket írtam a világ akkor élõ hat legkiválóbb
zeneszerzõjének. A címzettek: Igor Sztravinszkij, Paul Hindemith, Carl Orff,
Benjamin Britten, Dimitrij Sosztakovics és Aram Hacsaturjan voltak. A levelek
tartalma nagyjából megegyezett. „Tisztelt Uram, egy magyar középiskola kar-
nagy-tanára vagyok, számos kórust és ifjúsági zenekart vezetek. Bárhogy is sze-
retném, de nem tudok az Ön szerzeményeihez hozzájutni. Tisztelettel kérném,
küldjön számunkra az Ön kompozícióinak kottáiból fiatalok által is különösebb ne-
hézségek nélkül megszólaltathatókat.” Nagy-nagy örömünkre Hacsaturján kivéte-
lével (levelem nem jutott el hozzá) valamennyien igen meleghangúan rövid idõn
belül válaszoltak is. Hindemith például nemcsak kottákat küldött, de jelezte, hogy
az õ kiadójától, a mainzi Schott-cégtõl bármikor rendelhetek mûveket az õ számlá-
jára. Jóllehet a német mester még abban az évben elhunyt, a világhírû német kotta-
kiadó a mai napig készséggel áll rendelkezésünkre. Az V. György angol király halá-
lára, brácsára és vonószenekarra 1936-ban írt Gyászzenéjét a Nagy Lajos Gimná-
zium együttesével szép sikerrel, a szakmai körök élénk érdeklõdésétõl kísérve,
1967-ben a keszthelyi Helikonon mutattuk be, de szerepel ez a mû a 2000-ben
megjelent Ardere et lucere címû CD-lemezünkön is.

A hat kiváló mester közül elsõsorban hárommal alakult ki halálukig tartó gyü-
mölcsözõ kapcsolatunk: az orosz születésû, Amerikában élõ Sztravinszkijjel, a né-
met Orff-fal és az angol Brittennel. Meg kell jegyeznem, hogy „illetékes helyrõl”, kü-
lönbözõ csatornákon közvetítve többször intettek, hogy nem nagyon helyeslik a ka-
pitalista világban munkálkodó zeneszerzõkkel kialakuló kapcsolataimat. Szeren-
csémre igazgatóim ügyesen megvédték az általuk vezetett gimnáziumnak is ko-
moly elismerést jelentõ, egy kicsit már akkor is zenetörténeti értékûnek számító
kapcsolat-teremtéseket.

Ma már bizton megállapítható, hogy Igor Sztravinszkij (1882–1971) a 20.
század Bartók melletti legrangosabb, legnagyobb hatású zeneszerzõje volt. Min-
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den mûfajban sokat és nagy értékût alkotott. A tízes évek elején hagyta el Oroszor-
szágot, Svájcban, Franciaországban élt és tevékenykedett, majd 1939-ben az
Egyesült Államokban, Hollywoodban telepedett le. Szülõhazájában a zsdánovi kul-
túrpolitika kezdetben még szemet hunyt az emigrációban élõ orosz írók, zeneszer-
zõk alkotásainak szovjetunióbeli publikálása fölött, ám a húszas évek végétõl tilal-
mi listára kerültek. Sztravinszkij állítólag valahol „elnyilatkozta” magát: mindaddig,
míg hazájában a kommunizmus regnál, oda még ellátogatni sem hajlandó. Ez
Sztálinék szemében égbekiáltó bûnnek számított; s a diktátor ötven évvel ezelõtt
bekövetkezett haláláig egyetlen mûve sem szólalhatott meg hazájában, a közben
csatlóssá vált közép-kelet-európai országokban sem. Árulónak, a kapitalista nyu-
gat kiszolgálójának, a jazz-õrület rabjának tartották.

Hazájában 1953 után csak lassan olvadt a jég Sztravinszkij körül. Aztán
csoda történt; 1961 végén a Szovjet Zenemûvész Szövetség delegációja Holly-
woodban fölkereste és meghívta, hogy 1962-ben esedékes nyolcvanadik szüle-
tésnapját odahaza ünnepelje, koncerteket dirigáljon. Közel fél évszázad utáni ha-
zalátogatása valóságos diadalmenet volt! Hruscsov többször is fogadta. A követ-
kezõ esztendõben, immár negyedik alkalommal, Magyarországra is eljött, és ve-
zényelt. Ott, az Erkel Színházban éreztük, hogy zenetörténeti esemény részesei
vagyunk. A Zsoltárszimfónia próbájának szünetében módom volt néhány szót
váltani a 81 éves zenefejedelemmel. A róla szóló, akkor megjelent könyvet dedi-
kálta. Késõbb elküldte címemre Négy orosz parasztdalának a kottáját. A nem ép-
pen könnyû kompozíciót a Janus Pannonius Nõi Kórus élén 1977-ben, Svédor-
szágban lemezre vettük, s számos hazai és külföldi koncerten, fesztiválon eredeti
nyelven szólaltattuk meg.

Az angol zenetörténetnek a barokk-kori Purcell melletti legjelentõsebb
mestere az 1913–1976 között élt Benjamin Britten. Amolyan ifjúság-embere
volt, kompozícióinak tekintélyes hányadát gyermekek, fiatalok részére alkotta.
Ugyanakkor személyében a 20. század egyik legkimagaslóbb operaszerzõjét is
tisztelhetjük. Kodályhoz nagy barátság fûzte. Iker-variációit a magyar mester té-
májára írta, s csodálta a magyar zenei oktatást. Vele 1961-tõl kerültem levelezési
kapcsolatba, ami aztán késõbb szinte rendszeressé vált. Kottákat, hanglemeze-
ket küldött, tanácsokkal látott el. 1966-ban megbízott az 1959-ben, a
westminsteri fiúkar számára írt Missa brevisének magyarországi bemutatójával.
Kissé vonakodva, de végül is beleegyezett – mivel kisfiúkból álló énekkarom nem
volt –, „ha Önnek nincsenek fiú-énekesei, elõadhatja a mûvet leányokkal is”. Mind
a Janus Pannonius Gimnázium leánykarával, mind a Ciszterci Diákszövetség Nõi
Kórusával itthon, majd Dániában, Finn- és Svédországban kedvezõ sajtókritiká-
val kísérve szólaltattuk meg az újszerû, ugyanakkor távoli korok kifejezõeszköze-
it is fölelevenítõ érdekes alkotást. Lemezfelvételt is készítettek velünk a mûbõl,
hasonlóan Britten a Ceremony of Carols címû hárfa-, illetve zongorakíséretes so-
rozatához, melynek elõadását, az 1963-as pécsi koncertet a jelen lévõ Kodály
Zoltán is méltatta.
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De talán a német Carl Orffhoz (1895–1982), a világhírû komponistához és
zenepedagógushoz fûzõdött a legmaradandóbb értékû kapcsolatom. Neki 1963-
ban írtam. A páratlan gyorsasággal megérkezett válaszküldemény nem csupán
dedikált kóruskottákat, hanem könyveket, hanglemezeket is tartalmazott. A kórus-
mûvek, melyeket hangversenyen, a pécsi és budapesti rádióban sorban be is mu-
tattunk, a latin Catullus, a német Brecht, az olasz Assisi Szent Ferenc költeményei-
re készültek. Jöttek-mentek a levelek Pécs és München között. 1964 végén kér-
dést kaptam Orfftól: „Ismeri-e Ön az Orff-hangszereket?” Válaszom: „Õszintén
szólva nem is hallottam ezekrõl”. „No én akkor küldök Önöknek egy sorozatot
ezekbõl az instrumentumokból.” És 1965 tavaszán kisebb kamion állt meg a Nagy
Lajos Gimnázium elõtt; hatalmas kartondobozokba csomagolva megérkeztek az
Orff-hangszerek: xilofonok, harangjátékok, metallofonok, különbözõ ütõhangsze-
rek és persze „használati utasítások” is. Példátlan érdeklõdés az írott és elektroni-
kus médiumokban! Többszörös túljelentkezés az alakuló Orff-zenekarba! És 1965
õszén leánykórussal kiegészítve megalakult Magyarország elsõ Orff-együttese a
pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban, mely azóta is eredményesen tevékenykedik.
Szereplések sorozata, rádió-, tv- és lemezfelvételek, vendégszereplések Ausztriá-
ban, Németországban, az „oroszlán barlangjában”, hiszen ott szinte minden iskolá-
ban vannak Orff-hangszerek! Megtudtuk, hogy Orff professzor úr rajong a népmû-
vészeti díszítésû párnákért. Leánytanulóink a „kerek” születési évfordulókon bara-
nyai, kalocsai, kalotaszegi motívumokkal díszített párnákat küldtek Németország-
ba. A hetvenötödik születésnapi ajándékot e szavakkal köszönte meg a mester:
„Köszönet, hálás köszönet!” S az aláírás: „A ¾ évszázados Carl Orff.”

A tragikus emlékû 1972-es müncheni olimpia megnyitójára Orffot kéri föl a
rendezõség zenemû megírására. A mester a középkori angol Nyár-kánont dolgoz-
za föl vegyeskarra és Orff-zenekarra. Az olimpiai stadionban a hírek szerint közel
ezer fõs elõadógárdával még kéziratból játsszák-éneklik a hatásos kompozíciót.
Amint nyomtatásban is megjelenik, elsõk közt nekünk postázza Orff a Rota címet
kapott szép alkotást, amit figyelemre méltó sikerrel mutatunk be a pécsi Liszt-te-
remben, a rádióban.

„Zeneablakok a vasfüggönyön” címet adtuk jelen visszaemlékezésünknek, hi-
szen ha nem is tiltott, de éppen csak tûrt területeken kalandoztunk a diktatúra idõsza-
kában. A végére hagytam a sok-sok megtisztelõ zeneszerzõi megbízás közül a talán
legragyogóbbat. Jóllehet ez esetben nem külhonból érkezett a fölkérés, hanem Bu-
dapestrõl, Kodály Zoltántól. A mester hosszú élete során (1882–1967) palestrinai
magaslatokra jutott el a kórusmuzsika birodalmában. Bármennyire is csábították,
hogy emigráljon, Kodály idehaza maradt a legsötétebb zsarnokság idején is. Világ-
méretû tekintélyét, az alkotót, a pedagógust, a tudóst mind Rákosiék, mind Kádárék
méltányolták, pedig õk is tudták, hogy ízig-vérig katolikus mentalitású, nemzeti elkö-
telezettségû személyiséggel van dolguk. Három Kossuth-díj, akadémiai elnökség,
számtalan elismerés, díj, kitüntetés kísérte sokoldalú tevékenységét. És Kodály,
ahol tudott, segített. Elsõsorban az iskolai ének-zeneoktatás rangját igyekezett erõ-
síteni szinte minden megnyilatkozásában, az ártatlanul börtönbe zárt lelkészekért,
szerzetesekért, a Hortobágyra kitelepített családokért járt közbe, hátrányos anyagi
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helyzetû mûvészeket, mûvészjelölteket tetemes összeggel támogatott. Ám fõleg kó-
rusmûveivel, szövegválasztásával, számtalan alkalommal tiltakozott a zsarnokság
ellen. „Ne bántsd a magyart!” – mennydörgi Zrínyivel 1954-ben alkotott hatalmas kó-
rus-tablójában. Ugyanitt „Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók”. „Most vagy
soha, most vagy soha!” – kiáltja világgá Petõfi szavaival nem sokkal az 1956-os for-
radalom elõtt.

1965 tavasza. A hivatalos párt- és államvezetés a „felszabadulás”, az
1945-tel kezdõdõ szovjet-orosz megszállás 20-ik évfordulójának megünneplésére,
ünnepeltetésére készült. A 83 esztendõs, ám töretlen munkaerõvel alkotó Kodály
Kisfaludy Károly Mohács címû hatalmas költeményének megzenésítésével „ünne-
pel”. A keszthelyi Helikonon történõ õsbemutatóra nem élvonalbeli hivatásos ének-
kart, hanem a vezetésemmel tevékenykedõ Nagy Lajos és Janus Pannonius Gim-
náziumok egyesített vegyes karát kérte föl. „Jó lesz a felszabadulás huszadik év-
fordulójára!” mondta Népköztársaság (Andrássy) úti otthonában. Csak itthon, ami-
kor tüzetesen átböngésztük a mûvet, döbbentünk rá, mire célzott a mester. Ennél a
résznél: „Birtok nem vala már, idegen lett a magyar otthon” – hamisítatlan oroszos
motívumokat idéz Kodály. Amikor néhány nappal a májusi keszthelyi bemutató
elõtt a partitúrát megmutattam Bárdos Lajosnak, õ ezt mondta: „Gratulálok; beke-
rültök a zenetörténetbe!” Föllapozom a partitúrában a fent idézett részt: „Tessék
már megmondani, milyen nép zenei motívumát idézi itt a mester?” Bárdos néhány
másodpercnyi szemlélõdés után kivágja: „Keleti testvéreinkét!” (Ui. az oroszokat a
hivatalos terminológia „testvérként” emlegette.)

S 1965. május 28-án este a keszthelyi Balatoni Múzeum impozáns oszlop-
csarnokában a szerzõ és hitvese, a hazai zenei élet elitje jelenlétében, tv- és film-
kamerák, rádiómikrofonok jelenlétében, példátlanul népes publikum elõtt szólalt
meg az új Kodály-opusz. Elõtte azonban diákunk, Papp Lajos – ma világhírû szív-
sebész professzor – tolmácsolta a Kisfaludy-költeményt.

Leírhatatlan lelkesedés követte az elõadást.
Kodály Zoltán feljött a pódiumra, gratulált a diák-dalosoknak, a karnagynak.

A közmondásosan szófukar mester három perces (ez nála a maximumot jelenti)
„beszédben” köszönte meg az õsbemutatót, ám mondatainak legnagyobb részét
kedvenc témájának, a magyar ifjúság zenei nevelésének szentelte. Nem kímélte a
minisztériumi bürokráciát, mely úgymond félvállról veszi az iskolai mûvészeti okta-
tást, nevelést. Példaként említette az új mûvet megszólaltató mintegy százfõnyi lel-
kes diákkórust.

Néhány esztendõ óta emléktábla örökíti meg az egyik legutolsó Kodály-õs-
bemutató emlékét a keszthelyi Balaton Múzeumban.
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ROZVÁNY GYÖRGY

A BARANYA MEGYEI ÉPÍTÕIPARI VÁLLALAT
I. rész

A MEGALAKULÁS ÉS INDULÁS ÉVEI, A SZÖVETKEZETI IDÕSZAK. 1946–1948.
Az indulás nehéz idõszakára már csak nagyon kevesen emlékeznek, pedig a

neheze, a hõskor az az idõszak volt, amikor a világháború utáni Magyarországon az
ország újjáépítése volt az elsõdleges feladat. Ez pedig összefogást igényelt, az épí-
tõipart alkotó sokféle mesterség együttes feladatvállalását. Pécs gazdag építészeti
hagyatékával ösztönözte az alkotómunkára a szakembereket, mesterembereket, és
megmutatta, hogy a 20. század közepén is alkotóképes nemzedék élt e városban.

Ma már nehezen kutatgatunk a dátumok között, hol is kezdõdött. Az elsõ fel-
jegyzett dátum: 1946. január 28. Szinte észrevétlenül alakult meg akkor az Újjáépí-
tés Dunántúli Építõipari Szövetkezet, amit joggal tekinthetünk a BÉV egyik õsének.
Mintegy száz ember, különbözõ szakma mestere, jó nevû iparosa hozta létre szö-
vetkezési alapon. A kor rendezte ezt a darabot és jelölte ki a feladatot. A szövetke-
zet a célját a nevében is kifejezte, hogy „elsõsorban a dunántúli háborús építmény-
károk helyrehozatalában való tevékeny közremûködés, a szövetkezetben egyesült
dolgozók kollektív együttmûködése abból a célból, hogy mindenki megkapja mun-
kájának teljes ellenértékét”. Egyszerû gondolat: újjáépítés és megélhetés. Akkor
erre volt szükség, és ebben láttak lehetõséget az emberek. Ez a munkaszervezet
szerte az országban dolgozott, a Dráva-mentétõl Budapestig, ahol éppen szükség
volt a munkájukra, és amikor terv is volt, és anyag is, az építtetõknek meg hitelük.
Schwabach Dénes mérnök volt az ügyvezetõ igazgató, míg az igazgatóság tagjai:
Cserna Sándor, Gajári János, Marosits István, Pálfi György és Sztipánovits
Ferenc voltak. Nevük ma is tiszteletet parancsol a késõ utódoknak. Az akkori száz
fõs cégecskébõl késõbb több mint ötezer embert foglalkoztató nagyvállalat lett, a
Mecseki Szénbányák és az Uránbánya után a harmadik legnagyobb a városban.

Az elsõ munkák közé tartozott Pécs-Meszesen 96 munkáslakás felépítése,
de aztán hamarosan leálltak a munkával pénz- és anyaghiány miatt. Pedig nagy re-
ményekkel és lendülettel fogtak munkába. Gyorsan felejteni akarták a háborús
éveket, ám az ország igazán még nem állt talpra. Az építõmunkások áprilisban
gyûlésen követelték a kormánytól a munkavégzéshez szükséges anyag és pénz
biztosítását. Ez az idõszak a pengõ elértéktelenedésének ideje volt. Ma ennyit ért,
holnap már a felét sem a pengõ, így aztán az áru sem mozgott, nem volt anyag az
építéshez. Hónapról hónapra éldegélt és mûködgetett a szövetkezet, de az embe-
rek nem adták fel. Megmaradt az emlékezetben egyikük híressé vált mondása: „Az
ember mindig épít, még akkor is, ha idõnként kedvet kap a rombolásra. Annak most
vége, jön az építés”. A kis szövetkezet Budapesten a háborús károk helyreállítá-
sán, lakóépületek felújításán dolgozott, de a növekvõ infláció lehetetlenné tette az
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elképzelések betartását. Ebben változást 1946 augusztusában az új forint beveze-
tése hozott, amennyiben hetenként 25 000 forintot kapott Baranya az építõanyag-
ra. Ez már jelentõs lépés volt a kilábalás terén.

1947-ben az Alsómalom utcai épületekbe költöztek be a lakatosok és aszta-
losok, és itt alakították ki mûhelyeiket. A Dráva melletti munkákkal 1947-ben vé-
geztek, és hamarosan a munkanélküliség fenyegette a munkásokat. Megrendelés
hiányában nem volt munka, teljessé vált a bizonytalanság. A vezetõk sorra járták a
városokat, falvakat munkáért. Az idõközben Újjáépítési Szövetkezetre változtatott
névvel sem jutottak elõbbre.

Ahogy az ország társadalmi átalakulgatása körül is rengeteg bizonytalanság
volt, úgy az a termelõmunkát, az építõipart is érintette. Így a szövetkezetben is
1947 végén, 1948 elején sorra jöttek a vezetõváltások, végül ellehetetlenült a szö-
vetkezet. Jöttek a vajúdás évei, a feladatok sem rendezõdtek még a lehetõségek-
nek megfelelõen, ellátási nehézségek jelentkeztek, és már érezhetõ volt az államo-
sítás elõszele. Általános rettegést szült az államosítás a társadalom egyik felében,
a másik abban remélte a megoldást.

Meszesen ismét belekezdtek a bányászlakások építésébe. Ez volt tulajdon-
képpen a próbatétel. Ekkor már hivatalosan is megfogalmazódott a jövõbeni 100 000
lakosú Pécs képe. Gyorsan növesztették a várost az elképzelések. Még a háború
elõtt készítettek egy fejlesztési tervet, városrendezési elképzelést, amiben új város-
részeket jelöltek ki. Olyannyira valósnak látták az akkori tervezõk, hogy már az észa-
ki elkerülõ út is a tervre került, sõt a Pécs városi útmutató is közzétette. Jellemzõ,
hogy késõbb is 190–210 ezerre becsülték Pécs leendõ lakosságát a 2000. eszten-
dõre. A jövõ annyiban igazolta ezt, hogy az 1980-as években valóban 180 000 lélek-
számúvá nõtt a város, bár napjainkra fogyófélben van, mert 20 ezren elköltöztek.

VÁLLALATTÁ ALAKULÁS, A PÉCSI MAGASÉPÍTÉSI VÁLLALAT. 1949–1950.
A fordulópontot az 1949. január elseje jelentette. Ekkor alakították meg a Pé-

csi Magasépítési Nemzeti Vállalatot, melyre minden eddiginél nagyobb feladat hárult
a szélesebb szervezeti keretek között. Természetesen az akkori politikai helyzet is a
háttérben volt, amennyiben az államosítással több iparágban a vállalati rendszerek
létrehozását sürgették. Az új vállalat 250 fõs létszámmal indult, és mindössze (akkori
értéken számolva) 5 millió Ft termelési értéket produkált. Az ipari háttér még termé-
szetesen hiányzott, csak a korábbi kisipari szerszámok, faállványok, berendezések
alkották a cég eszközkészletét, a város szerény iparos-mûhelyeivel. Gépekrõl csak
álmodoztak, mert mindössze a szokásos kézi szerszámok, talicskák, néhány japá-
ner jelentette a gépesítettséget, bár volt egy öreg, csikorgó-nyikorgó, kézi hajtású
páternosztere és néhány billenõdobos betonkeverõ gépe. Kisipari termelési módok-
kal és eszközökkel kellett nekivágni a nagy munkáknak.

Korábban az egyes szakiparosok szerzõdéssel dolgoztak be a vállalatnak, de a
szerzõdéseket 1949. január 1-jével felbontották, és a leendõ vertikális üzemekbe von-
ták be õket. Több kisebb szakma, társszakma került ebbe a szervezetbe.

81

BARANYA MEGYEI ÉPÍTÕIPARI VÁLLALAT

81
PSz-2003-02.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2003-02_Nyar\P CSI SZEMLE-2003-02_Nyar.vp
Tuesday, February 12, 2013 7:45:21 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



A városban és a megyében jelentkezõ nagyobb építési feladatok elvégzésére
is alkalmas vállalatot kellett szervezni, ami már üzemekkel is rendelkezett. Így kezd-
ték létrehozni a vertikális üzemeket, az ún. szak-, szerelõipari és segédipari hátteret.
A vállalatba ekkor olvadt be a Pécsi Ácsmunkások Szövetkezete, az Asztalosmun-
kások Szövetkezete és az Egyesült Munkások Szövetkezete. Egykori építési vállal-
kozók, építõmesterek, magánvállalkozó iparosok egész sora lépett be a vállalatba,
akik mûhelyeiket, eszközeiket adták be, mások éppen ettõl szabadultak meg pénz-
beli megváltás ellenében, és más területen dolgoztak tovább. A nemzeti vállalat
megalakulásakor a volt pécsi neves vállalkozók teljes odaadással segítették az új
cég mûködését, és arra törekedtek, hogy tapasztalataikat átadják. Ezek az igazi
mesterek, építési vállalkozók tették alkalmassá nagyobb feladatok elvégzésére a
Pécsi Magasépítési Nemzeti Vállalatot, mint Foór János, Kaszánovits Ferenc, Kõ-
mûves István, Leipám Károly, Mischl Antal, Pirgi Ferenc, Schilinger János. A
régi tudással és újult energiával lassan így erõsödött az új cég.

Az említett üzemesítés elsõ lépése a telephely-kialakítás volt. A korábbi Al-
sómalom utcai Stark-féle mûkõüzembe telepítették az üveges, festõ- és mázoló, a
bádogos és mûköves csoportokat, és beindították a Rákóczi út és Czinderi utca kö-
zötti területen a volt Engel-féle parkettaüzemet is. Idõközben a vállalat kötelékébe
került a Pécs-vidéki Bányamunkások Lakásépítõ Szövetkezete is 600 ezer Ft érté-
kû vagyonával együtt. Még a Dráva mentén is létesítettek nádszövet-és nádpalló
készítõ üzemet, és a kavicsellátásra folyamkavics-kotrógépet állítottak munkába a
Dráván. Az elsõ átadott lakóépület a Jókai utcában, az ún. Élmunkásház volt
1948–1949-ben.

A vállalatszervezés ebbeli folyamatában még 1949 nyarán a cég Pécsi Ma-
gasépítési Vállalat névre változtatta nevét. Király Lajos, az egykori ácsmunkás
volt az igazgató. Akkor még nem volt fõmérnöki rendszer, helyette a mûszaki veze-
tõ, jelen esetben Balla József irányította a termelést. Az üzemgazdasági-termelési
osztályvezetõ Kovács Jenõ volt. Az építésvezetõk sorában többek között
Czeininger Béla, Egerszegi Tibor, Emmrich Ferenc, id. Harka János, Korbély
Gyõzõ, Leipám Károly, Nemeskéri László, id. Ott Miklós, Právicz Béla, Rikker
Mihály, ifj. Tóth József és Vörös Imre, míg a jól képzett pallérok, azaz mûvezetõk
között, ha nem is teljes felsorolásban, Bauer Antal, id. Domsics János, Eiter
Sándor (akinek korábban lakatos-sodronykészítõ üzeme volt), Frányics József,
Frantik Ferenc, Gábriel Imre, Gábriel István, Gadó Ferenc, Kollár Elemér, Máy
János, Mikulás Ignác, Mischl Lajos, Nyéki Béla, Nyéki László, Ránics János,
Réberger György, Róth Ádám, id. Sárán Ferenc, id. Schatzl József, Schlégl
József, id. Szõke László, Tihanyi Ferenc, Vlasits László, Wunderlich József
nevét olvashatjuk a korabeli iratokon.

Úgy is mondhatjuk, hogy õk a késõbbi sikerek megalapozói voltak, és mun-
kájuk révén indult meg a technológiai és szervezeti fejlõdés, ami már a BÉV életé-
ben ért tetõpontjára. A pécsi vállalat tevékenységi köre egész Dél-Dunántúlra kiter-
jedt. Baranya, Somogy, Tolna és Zala megye mintegy 80 munkahelyén dolgoztak,
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így Pécsett, Kaposváron, Nagykanizsán, ami azt is jelentette, hogy a munkaerõt is
ezekrõl a területekrõl kellett összetoborozni.

Az ország a tervgazdálkodás lázában égett. A 3 éves terv volt az elõiskolája
a több évtizedet átélt ötéves tervprogramoknak, a termelékenység állandó fokozá-
sának. Már ez elsõ esztendõben 2000 fõre nõtt a vállalati létszám. A korra jellemzõ,
hogy a hírközlés hiánya miatt futárszolgálatot tartottak fenn. Beindították a szakmai
képzéseket (a vasszerelõk, az állványozók, a betonozók, stb.) de a munkaveze-
tõ-képzést is az új feladatok érdekében végezték.

Persze, ebben az idõben még igencsak szegényes volt az építõipari gépesí-
tettség, de többet tettek hozzá a lelkesedésbõl. Kialakították a brigádmozgalmat,
ami aztán a munkaversenyben nõtte ki magát. A falvakból a városok felé áramlott a
munkaerõ, amibõl az építõipar meríteni tudott. A laktanyaépítés 1949-ben lépett
elõ kiemelt feladattá Pécsett, Szekszárdon, Tolnán és másutt, míg ugyancsak eb-
ben az esztendõben indult be a mezõgazdasági program is.

Az elsõ esztendõben, 1949-ben már 45 millió Ft termelést produkált a cég.
Összehasonlításul, a 3 éves tervben Baranya 60 millió Ft értékû beruházással gaz-
dagodott. A legfontosabb feladatok egyike volt a faluvillamosítás, hiszen a háború
után a megye 297 községébõl 156-ban nem volt villany. Ma már nehéz elhinni,
hogy a Pécs egy-egy városrészét alkotó Málom és Nagyárpád is ezek közé sorolta-
tott. Ekkor indították be a bányászlakás-építési programot. Elõször a meszesi csa-
ládi-házas telepen, és a Megyeri út környékén építettek házakat. Ebben az idõben
már 10 vertikális üzem segítette a kivitelezõ munkát, mint az asztalos, az ács, a ce-
mentipari üzemek és más mûhelyek.

A kor szemléletére álljon itt egy kis jellemzés a vállalat életébõl. “Be kell
szüntetni a kaszinózást, az udvaron való cél nélküli jövés-menést.” vagy “A dolgoz-
ni akarók feltartására semmi szükség.” A legérdekesebb, hogy ezt már adminiszt-
ratív módon is kezelni javasolták, emígy: “Mindenkinek legyen munkakönyve!
Abba naponta – eltávozás elõtt – távirati stílusban ki-ki írja be, hogy az nap mit dol-
gozott”. Így igyekeztek megszilárdítani a munkafegyelmet és növelni a munka-
idõ-kihasználást.

Persze a szakmunkás hiány sokszor megmutatkozott a nagyobb munkák-
nál. Túl kellett lépni a tatarozási feladatokon. Ami az országra jellemzõ volt, azt ta-
pasztalhatták az építõiparban is. Ellentmondásos idõszak építési lázzal és anyag-
fecséreléssel. Az új jelszó az anyagtakarékosság. A másik gond volt, hogy a hirte-
len megnövekedett munkáslétszám azt is megmutatta, hogy olyanok kerültek ebbe
az iparágba, akik korábban soha nem dolgoztak építéseken. A téglagyárak sem
igen gyõzték az építõipar anyagellátását.

Fontos állomásnak tekinthetõ az építõmunkások életében az a tény is, hogy
1949-ben kötötték meg az elsõ kollektív szerzõdést, mely a munkaadó és a munka-
vállalók közötti viszonyt, kapcsolatot hivatott rendezni és szabályozni. Ez akkori-
ban nagy dolognak számított, mert hozzájárult az építõs szakszervezet megerõsö-
déséhez. 1950-ben megalakították az önálló Pécsi Építõk Sport Clubot, amely

83

BARANYA MEGYEI ÉPÍTÕIPARI VÁLLALAT

83
PSz-2003-02.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2003-02_Nyar\P CSI SZEMLE-2003-02_Nyar.vp
Tuesday, February 12, 2013 7:45:21 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



húsz éven keresztül mûködött. Erre az évre esik a Rákóczi út 56. szám alatti egyko-
ri Engel-féle épület kijelölése a vállalat központjává, azaz, ahogy kijelentették: “a
lakásokat elfoglaljuk és irodák részére igénybe vesszük”. Végül is több mint három
évtizedig ez volt a vállalat, a késõbbi Baranya megyei Állami Építõipari Vállalat köz-
pontja is, olyannyira, hogy a városban maga a cím is már fogalommá vált.

1950 tavaszán hivatalosan azt is szétkürtölték, hogy a felfokozott munkaver-
senyben egyáltalán ki lehet építõipari sztahanovista. 13 brigád dolgozott a vállalatnál.
Persze nem kellett ahhoz fél évszázad, hogy a feltételek “megmosolyogtatókká” válja-
nak: 200 %-os átlagteljesítményhez kötött mérettûrési minõségi követelmények.

Maguk a kõmûvesek között is folyt a minõsítés, mikor azt mondták egyik-má-
sikról, hogy “olyanok is falaznak, akik nem ismerik a függõónt”. Jellemzõ, hogy a fa-
lazáshoz sorvezetõt fabrikáltak a “gyengeszemû” kõmûveseknek. A lakásokba be-
költözõk között meg olyanok is akadtak, akik szinte megijedtek a parkettától, a für-
dõkádtól.

Hogy mégis mit építettek 1949-50-ben? Nézzünk körül a városban és a me-
gyében! Mindenekelõtt 230 lakást a már említett Pécs-Meszesen, és elkezdték a
Jókai utcát kiépíteni. Itt is említsük meg az ún. Élmunkás-házat. A szocreál építé-
szet korszaka kezdõdött ezekben az esztendõkben. Jellegzetes stílusjegyeiket a
mai napig megõrizték.

Ám a legfontosabb volt az államérdekbõl megvalósított honvédelmi prog-
ram, mely kitöltötte az 1949-50 évet. Legnagyobb létesítménye az A/1 elnevezésû
laktanya épülettömbje, a mai Petõfi-laktanya. A városon kívül ekkor építették fel
Mohácson, Szekszárdon és Tolnán a laktanyát. 1950-51-ben kezdték el építeni a
József Attila utcában a pártházat, a mai Baranya-házat (a nép nyelvén: sárgaház),
és e két esztendõben készítették el a Pécsi Határõrség laktanyáját, a jugoszláv ha-
tár mentén a határõr õrsök épületeit. A mezõgazdasági programot is ekkor indítot-
ták be a megyében. Csak felsorolásban: Vajszlón gépállomás (1950), Sátorhelyen
sertéstelep (1950), Trefort-puszta, Babarc-puszta, Liptód-puszta és Békás-puszta
(1950-51), és legnagyobb mezõgazdasági létesítmény a késõbb országis hírûvé
vált Bólyi Állami Gazdaság különbözõ létesítményei, istállók (1950-51). Természe-
tesen a felsorolás nem teljes, hiszen sok kisebb létesítményt is építettek, illetve
újabbakat kezdtek el, amelyek építési ideje áthúzódott a következõ korszakra.
Technológiai újdonság volt a pécsi határõrlaktanyánál elõször “bevetett” kábelda-
ru. Az akkori alacsony gépesítettségnél ez elõrelépést jelentett, hiszen az ország-
ban is újdonságnak számított.

Hogy milyen is volt az az 1950-es év? Példaképpen: volt olyan idõszak, ami-
kor “Sztálin elvtárs” születésnapja annyira hatott a munkaszervezõkre, hogy “tisz-
teletbõl” vagy “ünnepi felajánlásból” annyi embert csõdítettek össze egy munkafel-
adatra, hogy két nap alatt 160 lakást parkettáztak le. Hogy honnan volt ennyi par-
kettás szakember, arról nem maradt fenn adat. Egy másik elkápráztató történet
szintén 1950-bõl. Átadás elõtt a híres A/1 jelû laktanya (mai Petõfi-laktanya) a
Pécsváradi országút mellett. Hogy mindenképpen kész legyen a kitûzött átadási
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idõre, a befejezés elõtt gyorsan 800 embert irányítottak az A/1-hez. Még Tolnából
is hoztak embereket ide dolgozni. Óriási volt a versenyláz a dunántúli laktanyaépí-
tõk között. Hogy mindez mibe került, arról sincs adatunk. Egyébként az A/1 lakta-
nya építkezésénél állítottak fel elõször Pécsett toronydarut 1950-ben, ott pedig
olyan kiváló mesterember irányította a munkát, mint Czeininger Béla.

A TRÖSZTÖS IDÕSZAK. 1951–1954.
Aztán jött a “leg”-ek évtizede, ahogy a vállalat történetébe késõbb bejegyez-

ték. Az 1950-es év az átszervezések jegyében kezdõdött. Ekkor már több mint
3000 ember dolgozott a vállalatnál, de egyetlen nagy szervezési ötlet sem vált
hosszú életûvé. Igaz, a kapacitás nagyobbik részét a tatarozási munkák tették ki.

A problémákat persze felülrõl másképp látták, és jött az átszervezések kora.
Ennek eredményeként szakosították az építõipart. Így került sor 1951. április
15-diki központi határozat alapján a trösztösítésre, és Pécsett területi jellegû trösz-
töt hoztak létre az Építésügyi Minisztérium felügyeletével. Baranyában pécsi szék-
hellyel a 73. számú Építõipari Tröszt néven létesítettek egy “anyatrösztöt”, aminek
igazgatója Seregély Aladár volt, akit késõbb Joós Antal váltott fel. Az 1954-ig tar-
tó tröszti folyamatban Pécs, Szekszárd, Komló, Mohács, Baja 8 építõipari és szak-
ipari vállalatai (73/1, 73/2, 73/3, 73/8 számmal jelölve) tartoztak alája, - mondván, a
nagyobb szellemi kapacitás jobb kihasználása végett. Ilyenek voltak például az
önálló szerelõipari, a szakipari, a segédipari, az anyagellátó és szállító (magja a
pécsi vállalatból került át), stb. pécsi székhelyû vállalatok.

A tröszt szervezetein belül mégis a Pécsi Magasépítõ Vállalat, most már új
néven a 73. számú Építõipari Tröszt 73/1. sz. Vállalata volt a legjobban mûködõ
magasépítõ cég. Igazgatója Gálosi Pál, akit id. Szegedi József váltott fel, fõmér-
nöke Czeininger Béla, míg termelési vezetõi pedig egymást követve Nemeskéri
László, Egerszegi Tibor és Korbélyi Gyõzõ voltak. Az idõszak végéig a trösztnél
Dulánszky Jenõ volt a fõmérnök, az osztályvezetõk: Juhász Ferenc, Kovács
Jenõ és Balatonyi Dezsõ.

Erre az idõszakra nem szívesen emlékeznek vissza az idõs szakemberek,
inkább az átadott létesítményekre, épületekre. A Pécsi Vágóhíd 1951-tõl szinte az
1980-as évek közepéig állandó munkát biztosított beruházásai és rekonstrukció ré-
vén a vállalatnak. Folytatódott a meszesi lakótelep építése, mely 1958-ig a pécsiek
kezébõl nõtt városrésszé. Elsõ részét 1952-54-ben építették fel. Késõbb a komlói-
ak építették tovább. Ám a bõrgyári rekonstrukciók kivitelezésében szinte verseng-
tek egymással a Pécsi Bõrgyár (1951) és a Simontornyai Bõrgyár (1951) kivitele-
zõi. Egykori építésvezetõi szívesen anekdotáznak errõl. A laktanyaprogram folyta-
tásaként Nagyatádon (1953) és Mohácson építettek laktanyát (1954), míg a mezõ-
gazdasági feladatok közül Villányban gépállomást adtak át (1954). Az ipar felé for-
dulva a kokszmû (1951), majd a régi Beremendi Cementgyár rekonstrukcóját
(1952–1953) végezték el. Ez utóbbinál párhuzamosan gyári lakásokat is építettek.
Közben egy kis kirándulást tettek Komlóra, ahol Kökönyösön húztak fel lakóépüle-
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teket (1953), de egyben ez volt az elsõ és utolsó komlói feladat, mert a továbbiakat
a Komlói Építõipari vállalat végezte. A lakásépítés Pécsre koncentrálódott. Ezek
között is a Jókai utca házai (1950-54). A trösztös idõszakban, 1951-54-ben Pécsett
és Baranyában átadott lakások száma: 891. 1950-tõl fokozatosan fõ profilja lett a
vállaltnak a lakásépítés. Ezt az idõszakot természetesen még a hagyományos épí-
tési technológiák jellemezték az ehhez szükséges eszközösítéssel és szerény gé-
pesítéssel.

A tröszti rendszer a megváltozott megrendelési és feladatszerkezet között
már életképtelennek bizonyult. Hiába látszott a szakosítás célravezetõnek, ha az
nem jött be. 1954. december 31-én a tröszt feloszlott, és megyei szintû vállalatok
alakultak belõle. Ekkor a pécsi vállalat létszáma 800 fõ volt, de egy esztendõ múl-
tán már megyei cégként 1123 munkást foglalkoztatott, és a vállalat termelési ered-
ménye elérte a 95 millió Ft-ot.

Ennek ellenére az 1950-es évek tényleg hoztak pozitív eredményeket, és
nem véletlenül tartják a régi dolgozók hõskornak ezt az idõszakot. Ehhez az idõhöz
fûzõdik az építõipar elsõ iparosítási programja, az építõgépesítés, az elõregyártó
üzemek felállítása. Erre egyetlen példaként: amikor megalakult a vállalat, mind-
össze egy kézi hajtású páternoszterrel rendelkeztek, míg tíz évvel késõbb már 216
építõipari gép segítette a munkavégzést. Meg kell említeni, hogy a vállalat életében
1951-ben jelent meg az elsõ nõi kõmûves, Mánfai Anna, akit Sápi Anna és
Bodonyi Erzsébet követett.

És ki ne emlékezne a teljesítmény-rendszerre, a százalékokban mért és ki-
fejezett munkaeredményekre. Rettegés és dicsekvés számszerû eredményekben
kifejezve. Egy akkori feljegyzés szerint sokan a megszabott 100 %-nak csak a 60
%-át voltak képesek teljesíteni, és voltak, akik 150-200 %-ot, sõt hihetetlennek
tûnõ 250-300 %-ot is elértek, ami a vegyes összetételû munkásállományra utalt.
Ma már megmosolyogtató, vagy elszomorító adatok ezek. A lelkesedés minden-
esetre tény volt. Mindenesetre fontos szerepet töltött be a statisztika, mely ezeket
az eredményeket állandóan figyelemmel kísérte. A minõségrõl nem maradtak fenn
adatok, inkább a fentebb már leírt munkásvélemény ad igazoló jellemzést.

Persze ez a korszak volt az egyik legnehezebb idõszak, mert a hirtelen felfut-
tatott feladatállomány mögött nem volt sem kellõ szervezeti forma, sem kellõ anyag-
ellátás, sõt az emberlétszám is nagyon vegyes volt. Jöttek a falvakból munkások, jó-
részt azok, akik kiszorultak a mezõgazdaságból a téeszesítés során, és természete-
sen a különbözõ okokból a társadalom perifériájára szorult és szorított emberek. A
legkritikusabb politikai idõszakot élte át akkor a társadalom és a lakosság. Sok em-
bernek az építõipar jelentette a kényszerû menedéket. Ez az ún. ötvenes évek jel-
lemzõje volt. Ennek ismerete nélkül nem lehet teljes semmilyen krónika.
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1949–1951 Jókai utca,
Élmunkás ház.

1950–1952 József Attila utca,
Megyei Pártbizottság székháza.

1958 Huszár utca,
az elsõ panel családi ház
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VISY ZOLTÁN

VISY LÁSZLÓ,
PÉCS SZABAD KIRÁLYI VÁROS FÕISPÁNJA

Pécs történetébe Visy László ügyvéd, fõispán neve ágyazódott be.1 Pedig a
Visy név csak 1905-tõl illette meg, amikor a család magyar nemességet kapott az
édesanya, Visy, családnevével, nagyatádi elõnévvel.2 Addig édesapja után a
Jobszt, majd a Jobst nevet viselte.

A Jobst, vagy Jost eredetileg személynév, míg Stájerországban helységnév
volt.3 Magyarországon már a 16. század óta családnévként is használatos.4

Jobst László elsõ ismert õse a dédapa, Jobst Maximilian, az 1763 körül,
eddig ismeretlen helyen és családban született kaposvári szabó. Jobst Marin, a
nagyapa is szabó. Az õ fia volt Jobst-Visy László édesapja, Jobszt János (Kapos-
vár, 1825–Nagyatád, 1872) sajátjogú gyógyszertár-tulajdonos. Maximilian és Mar-
tin anyanyelve német, feleségük is német iparoscsaládból származik. János már
Jobszt-nak írja nevét, zsinóros, magyar zekét visel, és magyar nemes leányt vesz
feleségül.5

A Visy családnév a Vis helységnévbõl származik, ez viszont régi személy-
névbõl.6 Az édesanya, Visy Jozefa elsõ ismert õse Sopron vármegyében,
Ebergõcön élt özvegy Vissi Mihály, aki 1716-ban a szomszédos Lózson feleségül
veszi Takács Erzsébetet. A leszármazás töretlenül vezethetõ le Jobst Lászlóig,
akinek anyai nagyapja, Visy Pál uradalmi tiszt, kaposvári jegyzõ még Röjtökön szü-
letett 1778-ban. Ebergõc, Lózs és Röjtök néhány kilométerre fekszik a mai Gyõr-
Sopron-Moson megyei Répcevistõl. Az anyai ág magyar eredetû kisnemes, tagjai
zömében értelmiségiek.7

Jobst, alias Jobszt László 1854. október 17-én, Nagyatádon született. Ki-
sebb testvérei közül Katalin, Béla és Gyõzõ gyermekként halnak meg, csak a legfi-
atalabb, Béla (Nagyatád, 1864–Pécs, 1939) érte meg a felnõttkort, és lett a pécsi
királyi ítélõtábla tanácselnöke.
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1 Magyarország Tiszti Czim- és Névtára XXXVI. Budapest, 1917. 198., 333., 335., 776.p.; Pécs-Bara-
nyai Ismertetõ. Kalotai L. (szerk.) Pécs, 1934. 137-139., 146., 171., 174., 175., 179., 182.p.; A Pécsi
Ügyvédi kamara 1935. évi jelentése, Pécs, 1936. 23. p.; Fehér István: A soknemzetiségû Baranya a 20.
században. Pécs, 1996. 390. p.
2 A Királyi Könyvek 1867-1918. Gerõ József (szerk.). Budapest, 1940. 97. és 228. p.
3 Steiermark. Hand- und Reisebuch. Gawalowski. Karl W. (szerk.) Graz, 1926. 545., 547.p.
4 Sopron szabad királyi város története. az 1278-1526 évekbõl II. rész, 6. kötet. Házi Jenõ. Sopron,
1943. 285., 286., 315., 365., 370., 380., 383., 385., 407., 417.p.; Syllabus Magnatum Nobilium et
Indigernarum 1. in X-bri 1696. OL A76. M. kir. Kancellária; Lotz, Friedrich: Die deutsche Besiedlung der
Gemeinde Dárda in der Südbaranya. In Deutsche Forschungen in Ungarn VI.Jg. Heft 1. 1941. 254.,
258.p.; A Királyi Könyvek, 1527-1867. Illéssy János, Pettko Béla. Budapest, 1895. 100. p.
5 Visy Zoltán: Pécs vonzása Visy Zoltán építész õstáblája tükrében. In Tanulmányok Pécs történetébõl
2-3. Pécs, 1996. Vonyó József (szerk.). 265-274. p.
6 Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimologiai szótára. Budapest, 1980. 542., 697., 698.p.
7 Visy… i.m. 1996.
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Visy László így írt visszaemlékezéseiben gyermekkoráról: „A három elemi
(népi)iskolát szülõhelyemen végeztem. Kilenc éves koromban bevittek Kaposvárra, s
beíratott atyám a IV. elemibe. Czompó György népiskolai igazgatónál voltam koszt-
ban. Földes szobában laktam, egész évben 120.- Ft-ot fizetett értem atyám. Azon épü-
letbe jártam, melyet a város nagyatyám, Visy Pál jegyzõkorában építtetett. Feliratát „A
haza kis polgárainak” nagyatyám gondolta ki, s õ alkalmaztatta az épületre.”8

A gimnázium I-III. osztályát Kaposvárott végzi a megyei, négyosztályos „kis-
gimnáziumban”. Nagybátyjánál, dr. med. Visy Pál (Pest, 1838) Somogy vármegyei
tiszti fõorvosnál kosztos-diák. Itt együtt nevelkedik unokatestvéreivel, Imrével, a
nevét késõbb Visi alakban használó jeles publicistával és országgyûlési képviselõ-
vel.9 Valamint Mariskával, aki majd dr. med. Siklóssy Gyula jónevû szemorvoshoz
– ugyancsak Somogy vármegye szülöttjéhez – megy nõül.10 Mariska Székely Ber-
talan által festett arcképét a Magyar Nemzeti Múzeum õrzi.11

László és Imre gyakran korcsolyáznak a Kapos kiöntéseiben. Egyik alkalom-
mal beszakad alattuk a jég. Imre akkor úgy átfázik, hogy élet-halál között lebeg,
majd krónikus izületi bántalmai és annak mellékhatásai viszik el fiatalon, 37 éve-
sen.12 Emlékét a Visi Imre utca õrzi a Fõvárosban.

László ez idõben a közepesnél is gyengébb tanuló. Tanára, Vaszary Mihály
egy alkalommal figyelmezteti: „Te gyerek, úgy látom, te annyi idõt akarsz fordítani a
tanulásra, mint Imre bátyád! Ha így cselekszel, akkor pórul jársz. Mert az biztosan
elsõ, te pedig utolsó leszel.”13

Szülei 1867-ben átviszik Pécsre, a ciszterciek fõgimnáziumába. Édesanyja má-
sik bátyjánál, dr. med. Visy István (Pest, 1834) megyei és törvényszéki orvos család-
jánál lesz kosztos. Unokatestvérei: Lajos, Angélique és Fanny barátsága, édesanyjuk
szeretõ gondoskodása és a családfõ példája egész életén elkísérik.14 Tanulmányi
eredménye javul. Már a IV. osztályban 72 tanuló közül a 18-ik, a VIII-ban pedig már a
negyedik helyre küzdi fel magát. Érettségi után, szakítva a családi hagyománnyal az
atyja által javasolt orvosi helyett, a jogi pályát választja, és Pozsonyba készül.

Édesapja egy villámsújtotta ház oltásánál meghûl, és 1872 szeptemberé-
ben, 47 évesen meghal. Ezzel gyökeresen megváltozik a család élete. Édesanyja
eladja a nagyatádi házat és a gyógyszertárat, és két fiával Pécsre költözik. Összes
vagyonuk ekkor kb. 40 ezer forintra tehetõ.15 Házat bérelnek a Belvárosban, szõlõt
vesznek Bálicsban, és mindkét fiú tovább folytatja tanulmányait. László 1872 és
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8 Visy László: Napló (1914–1921) I-VI. kötet. Családi letét a Baranya Megyei Levéltárban. 1914. október
17-i bejegyzés. Innen származik minden olyan további közlés is, amelynél egyéb forrás-megjelölés nincs.
9 Somogy vármegye. Csánki Dezsõ (szerk.) Budapest 241., 272., 291.p.
10 Uo. 125., 241., 265.p.
11 Székely Bertalan: Siklóssy Gyuláné Visy Mariska képmása. 1870-es évek. Vászon; olaj 101,5x71,5
cm. Jn. MNM TKCs ltsz.: 2248.
12 A Kaposvári Magyar Királyi Állami Fõgimnázium Emlékkönyve, 1812-1912. Kaposvár, 1913. 159-161. p.
13 Uo. 160. p.
14 Lenkei Lajos: Negyven év Pécs életébõl. Egy pécsi újságíró visszaemlékezései. Pécs, 1922. 41., 45.,
106.p.; Fischer Béla: Emlékiratok. Pécs, 1950 körül. Gépelt tisztázat a szerzõ birtokában.
15 Vagyoni állapot 1872 október–1882 november. Feljegyezte: Jobst László. (Kézírásos füzet a szerzõ
birtokában)
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1875 között a pécsi Püspöki Jogakadémia hallgatója, ahol jogtudományi államvizs-
gát tesz, majd 1875–1876-ben a negyedik évet Budapesten végzi. Itt a politikai ál-
lamvizsgát „kitûnõ” eredménnyel teszi le, és ezért egyetemi jutalomban részesül.
Ezekben az években az ellenzéki ifjúság egyik vezére.16

1876. október 1-jén Tolnán, a Friedrich Wilhelm III-te Kõnig von Preussen
cs. és kir. 10. Huszárezrednél kezdi önkéntesi évét, s azt Tolnán, Majoson és
Izményben állomásozva tölti. Öt önkéntes társa közül csak õ lép elõ õrmesterré,
„míg Nagy Ákos káplár maradt, Lexa, Perczel és Széky szakaszvezetõk lettek” –
írja Naplójában.

Leszerelése után Danitz Antal uradalmi jogtanácsos irodájában ügyvédjelölt.
A budapesti egyetemen 1880-ban szerez jogtudományi doktorátust, majd

1881-ben a Budapesti Ügyvédvizsgáló Bizottságtól ügyvédi oklevelet. Még ebben
az évben megnyitja ügyvédi irodáját Pécsett.

Édesanyjával és Béla öccsével 1882-ben rendezi anyagi helyzetét, és megve-
szi a Plébánia utca, ma Hunyadi János út 5. szám alatti házat.17 Majd 1883. október
24-én feleségül veszi Ferenczy István és Jager Ilka leányát, Ferenczy Ilonát (Pécs,
1863–Pécs, 1930). Negyvenhét éven át tartó, harmonikus házasságukból kilenc gyer-
mek születik.18 Közülük heten érik meg a felnõtt-kort. A legidõsebb, Mártha (1884–
1978) Fischer Béla Baranya vármegyei alispán, majd felsõházi tag felesége.19 A legfi-
atalabb, Zoltán (Pécs, 1903–Mohács, 1938) pedig jó nevû pécsi építész.20

Visy László fiatalon a 48-as ellenzék egyik vezére. Irodája, amelyet 30 éven
át tart fenn, egyike a legkeresettebbeknek. Állandó jogtanácsosa többek között a
siklósi Benyovszky és a somogytarnócai Széchényi uradalmaknak, a Pécsi Sertés-
hizlaló és Árúraktár Rt-nek, a Fekete Pécsi és Egerszegi Vízlecsapoló Társulatnak.
A Pécsi Ügyvédi Kamara 1887-ben választmányi tagjává, 1893-ban helyettes elnö-
kévé, majd 1906-ban elnökévé választja. Közhasznú tevékenységének elismeré-
séül Kardos Kálmán fõispán már 1883-ban a város tiszteletbeli ügyészévé,
1889-ben Baranya vármegye tiszteletbeli fõügyészévé nevezi ki. E funkcióiban
minden díjazás nélkül teljesít szolgálatot.21

Élénken részt vesz Pécs szab. kir. város közéletében. Egész fiatalon, 1887-
ben ellenzéki összefogással és programmal választják be a törvényhatósági bizott-
ságba, amelynek haláláig tagja marad. Õ vezeti 1896-ban a millenniumi ünnepsé-
gekre küldött városi díszbandériumot.22 Az 1907. évi pécsi országos kiállítás vég-
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16 Lenkei… i.m. 1922 41., 45., 106.; Fischer… im. 1950 körül.
17 Madas József: Pécs-belváros telkei és házai. Adatgyûjtemény. Pécs, 1978. 186.
18 Visi Lakatos Mária: Élet egy régi pécsi polgárcsaládban. In Társadalom- és Mûvelõdéstörténeti Ta-
nulmányok 101. Polgári lakáskultúra a századfordulón. Hanák Péter (fõszerk.) Visi Lakatos Mária
(szerk.). Budapest, 1992. 121-140. p.
19 Országgyûlési Almanach az 1939-44 évi országgyûlésrõl. Haeffler I. (szerk.) Budapest, 1940.
472-473. p.; Fehér I. (szerk.) 29., 91., 291., 340.p.
20 Kubinszky Mihály: Visy Zoltán építész (Pécs, 1903.-Mohács, 1938) In Magyar Építõmûvészet, Buda-
pest, 1969-5. 54-56.; Pamer Nóra: Magyar építészet a két világháború között. Budapest, 1986. 156.,
172., 173., 176., 185.
21 Országos Levéltár K szekció; K-20-1905-103.
22 Szirtes Gábor: A millenniumi Pécs. Pécs, 1996. 42., 50., 52.p.
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rehajtó bizottságának alelnöke.23 1911 és 1917 között a Nemzeti Munkapárt és gróf
Tisza István híveként, a város fõispánja.24 Utóbbi lemondásakor õ is távozik, majd
ügyvédi gyakorlatát folytatva a Dunagõzhajózási Társaság jogtanácsosa lesz.25

Õ maga változik, vagy az országos politika, hogy az egykor harcos 48-as a
dualisták táborába kerül? Találgatások helyett nyilatkozzék õ, és néhány kortársa.

Az elsõ világháború kitörésétõl, 1914 és 1921 között vezetett naplójában a
fenti kérdésre nem tér ki közvetlenül, de több helyen elmarasztalja a korábbi évek
meddõ, fõleg parlamenti obstrukciókban „jeleskedõ” ellenzék politikáját, majd a ko-
alíciós kormány (1906-1910) szerinte dicstelen mûködését.26 Ennek bukása után,
fõispáni beiktatásakor, így foglalja össze politikai hitvallását: „A szabadelvû eszme
irányzatoknak voltam, vagyok és maradok követõje. Azon eszme irányzatnak,
amely áthatotta a magyar törvényhozást akkor, amikor eltörölte a rendiséget, s a
parlamentet népképviseleti alapra fektette. Szabaddá tette a földet, összetörte a
jobbágyság rabbilincseit, s a cenzúrát örök idõkre eltörölvén, szabad szárnyat
adott a gondolatnak. Annak a szellemnek vagyok híve, amely a polgár és polgár
közötti felekezeti különbséget megszüntette, amely rendet teremtett a házassági
jog terén, s amely a magyar zsidóságot emancipálta, s amely megalkotta az úgyne-
vezett egyházpolitikai törvényeket.” 27

Lenkei Lajos az okok között báró Fejérváry Imre baranyai és pécsi fõispánnal
1897 és 1905 között fennálló barátságát jelöli meg.28 Fischer Bélához hasonlóan õ is
utal arra, hogy nézetváltozását a politikai küzdelmekben egyesek elõszeretettel lob-
bantották a szemére, de mindig volt bátorsága ezt nyilvánosan is vállalni és megindo-
kolni. 29 A hozzá legközelebb állók, a volt 1848/49-es honvédek és ügyvéd kartársai
nyújtják neki a leghitelesebb felmentést az opportunizmus vádja alól, amikor az
1904-ben megjelent „korrajzok”-at neki ajánlják; és 1906-ban a fõispánná kinevezett
ellenzéki politikus, Erreth János után kamarájuk elnökévé választják.30

Ügyvédi irodáját 1911-ben Imre fiának átadva, általános támogatottsággal
kezdi el fõispáni elképzelései megvalósítását. Ezek sommázata, már idézett szék-
foglalója szerint: „A város érdeke azt kívánja, hogy kulturális, gazdasági, ipari, ke-
reskedelmi kérdésekkel foglalkozzunk, s ezen kérdéseket vigyük elõbbre. Politikai
kérdésekkel csak nagyon ritkán s csak akkor, amikor azt tapasztaljuk, hogy parla-
menti tárgyalásaiknak módja az ország gazdasági és kulturális fejlõdésének kerék-
kötõje.” Programját és személyét támogatásáról biztosítja az ellenzéki, független-
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23 Lenkei… i.m. 1922. 245., 246.p.
24 Pécsi Napló 1911. július 23.
25 Fischer… i.m. 1950 körül. 1917. május 29-én nyújtotta be lemondását, amit az uralkodó 1917. június
11-én fogadott el. Lásd még Pécsi Napló 1917. június 10., június 16., július 3.
26 Fischer… i.m. 1950 körül.
27 Fischer… i.m. 1950 körül. 1914. október 17. Melléklet a beszéd autográf szövege.
28 Lenkei… i.m.  41., 106.
29 Fischer… i.m. 1950 körül. 73., 74.p.; Munkás 1917. június 16., Dunántúl és Pécsi Napló 1917. októ-
ber 23.
30 Bogyó Alajos 1848/49-iki honvéd tüzér: Korrajzok az 1848-1849-iki szabadságharcz és annak elnyo-
matása idejébõl. Pécs, 1904. 5. p.
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ségi párt nevében felszólaló dr. Egry Béla országgyûlési képviselõ is, aki a Dunán-
túl július 23-án kelt tudósítása szerint õt „a fiatal ifjúságtól kezdve, egész életét
munkában eltöltött férfiúnak” nevezi, akinek örömmel állnak rendelkezésére.

Tervei megvalósítását az elsõ világháború teszi lehetetlenné. Fõispánsága
hátralévõ éveiben teljes energiáját a polgárság összefogására, erõforrásaik moz-
gósítására, a hadigondozás megszervezésére, a vöröskereszt egyesület pécsi fi-
ókja honi és frontmögötti mûködésének irányítására fordítja. Két leánya és veje a
pécsi önkéntes vöröskeresztes osztaggal megy 1914-ben a keleti hadszíntérre.31

Négy fia teljesít egyidejûleg frontszolgálatot, egyikük 1918-ban, a háború utolsó
nagy offenzívájában hal hõsi halált. A Tisza-kormány 1917. évi bukásakor maga is
benyújtja felmentés iránti kérelmét.

Lemondása a fõispánságról nem jelenti egyben visszavonulását. Továbbra
is élénk részt vállal Pécs közéletébõl, és felújítja ügyvédi gyakorlatát. A város
1918–1921 közötti szerb megszállása idején oly sok csalódás és csapás után is
aktív. A szerbek 1920-ban letartóztatják, majd az Ó-szerbiai Valjevoba internálják.
Sajtóirodájuk közleménye szerint egyike azoknak, akik „aláírásokat csikartak ki
testületektõl és egyesektõl” a megszállás jogtalanságát feltáró memorandumhoz.32

Pécs felszabadulása után teljesen visszavonul az országos politikától. Ener-
giáját a város társadalmi, gazdasági és várospolitikai életének szenteli. 1922 és
1932 között a Pécsi Nemzeti Casino elnökeként megírja a Casino kapcsolatát a vá-
rossal.33 Másik dolgozata a városkörnyék története iránti érdeklõdését tükrözi.34

Egy évvel halála elõtt még tagja a város törvényhatósági bizottságának, kisgyûlé-
sének, pénzügyi bizottságának, központi választmányának és közigazgatási bi-
zottságának. Szerepel a pécsi ügyvédi kamara tagjai között, társelnöke a Régi Jo-
gászok Szövetségének, elnöke az Apollo Projektograph Rt. igazgatóságának, és
igazgatósági tagja a Dunántúli Bank Rt., a Pannonia Sörfõzõ Rt. és a Pécsi Taka-
rékpénztár Rt-nek, vállalatoknak, illetve pénzintézeteknek.35

Nyolcvankettedik évében, 1935. november 25-én bekövetkezett halála után
a város polgársága róla nevezi el a korábbi Horgos (ma Mikszáth Kálmán) utat. Ez-
zel sem a hatvanas évekbeli Városi Tanács, sem a jelenlegi Önkormányzat nem
azonosul. Nevét és emlékét ezért ma már nem az eltávolított utcatábla, hanem né-
hány idõsebb pécsi polgár most is élõ tisztelete õrzi.36
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31 Visy Zoltán: A „Pécsi Vörös Keresztes Önkénytes Egészségügyi Osztag” az elsõ világháborúban. In
Tanulmányok Pécs történetébõl 5-6. Pécs Története Alapítvány, Pécs, 1999. Font Márta–Vonyó József
(szerk.). 303-328. p.
32 Visy Zoltán: Négy pécsi polgár az SHS királyság fogságában. In Tanulmányok Pécs történetébõl 5-6.
Pécs Története Alapítvány. Pécs, 1999. Font Márta–Vonyó József (szerk.). 329-344. p.
33 Visy László: A Pécsi Nemzeti Casino megalakulása, s ennek kihatása Pécs szab. kir. város kulturális
és gazdasági fejlõdésére. In: A Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület értesítõje. Pécs, 1928. X/1.
4-18. p.
34 Visy László: Pellérd földesurai. In: A Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület értesítõje. Pécs,
1930. XII. 60-64. p.
35 Pécs-Baranyai Ismertetõ... i.m. 1934.
36 Nádor Tamás: Arcok a múltból. Visy László. In: Új Dunántúli Napló, 1995. november 30. 6. p.
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KUBINSZKY MIHÁLY

VISY ZOLTÁN ÉPÍTÉSZRE EMLÉKEZÜNK

Visy Zoltán, a modern magyar építõmûvészet kimagasló tehetséggel megál-
dott építésze száz évvel ezelõtt, 1903. március 16-án született Pécsett. Alig 35 évesen
halt meg Mohácson, 1938. július 29-én, kerek 65 esztendeje. Így mindössze egy rövid
évtized adatott neki, hogy alkothasson. Ez alatt olyan kiváló mûveket hozott létre, hogy
a megemlékezés ezért is mintegy kötelessége nemzedékünknek.

A két világháború között a magyar építészet európai viszonylatban is kima-
gaslót alkotott. A vesztett háborút követõen elõször a historizmus feléledése jelle-
mezte architektúránkat, ezt a múltba tekintõ, reprezentatív stílust Wälder-barokk-
nak is nevezik. Retrospektív jellege természetesnek tûnt a trianoni korszakban,
mégis sokaknak, fõleg a jeles mûvészeknek szembetûnt az a kontraszt, mely a tör-
téneti forma és a mindennapi életet is átformáló technikai haladás között már mu-
tatkozott. Fõleg éles volt ez a kontraszt, ha a szomszédos kultúrközpontokhoz ha-
sonlítottuk múltba tekintõ, maradi építészetünket. Bécsben, Prágában, Berlinben,
Svájcban és Olaszországban csodálatosan tiszta, egyszerûen formált lakó- és
középületek emelkedtek, sok közülük az ipari építészet racionalizmusára emlékez-
tetett. Weimarban, majd Dessauban a Bauhaus néven ismertté vált intézet a szó
szoros értelmében iskolává emelkedett, s Németalföldrõl a képzõmûvészeket és
az építészeket összefogó irányzat, a De Stijl hallatott magáról. És e külföldi
kultúrközpontok mindegyikéhez csatlakoztak magyar mûvészek is. Érthetõ, hogy
kezdeményezésükre itthon is felfigyeltek, fõleg a fiatalok: Többen is voltak, akik a
modern építészetnek késõbb funkcionalizmus néven illetett úttörõ korszakának él-
harcosai lettek. Közéjük tartozott a pécsi Visy Zoltán is, aki 1926-ban szerzett a bu-
dapesti Mûegyetemen építészi oklevelet.

A magyar építészetnek e szakasza annál értékesebb, mert nemsokára szinte
vezetõ szerephez jutott európai viszonylatban: A De Stijl vezetõ mûvészei meghal-
tak, a Bauhaust feloszlatták. Azokban a városokban és országokban, ahol a díszítés
nélküli, a funkciót a kompozíció külsõ felületére is kivetíteni szándékozó építészetet
bevezették, éppen ott uralkodott el ismét a historizmus, részben a diktatúrák kény-
szerítésére. A Bauhausból hazatérõ mûvészek, de még inkább azok, akik ezt a kez-
deményezést pályakezdésükkel szinte egy idõben magukévá tehették, lettek immár
a további fejlõdés példaképei. Az új „stílusnak” még intézményi keretei is bontakoz-
tak: a Tér és forma építészeti folyóirat, a CIAM (a modern építészet nemzetközi fóru-
ma) és annak fõként közép európai tagozata a CIRPAC, csakúgy mint a vele egyide-
jûleg a polgárháborút megelõzõ években jeles alkotásokat produkáló spanyol építé-
szeti szervezet, immár világviszonylatban felkeltették a haladó mûvészek érdeklõdé-
sét. A haladó építészek között itt ismét meg kell említenünk Visy Zoltánt.

Néhány fontos adat, amely pályafutását is befolyásolta: 1927-ben feleségül
vette Szlávi Irént, a mohácsi közjegyzõ, Szlávi Kornél leányát. A házasságból két
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gyermek született, Zoltán és Irén. 1928-ban építõmesteri jogosítványt szerzett,
ami azt tanúsítja, hogy a szakma építés-kivitelezési oldalát is uralta. 1930-ban ta-
nulmányutat tett: Németországban és Svájcban járt, találkozott az említett
kultúrközpontok jeles építészeti újdonságaival. Ugyanebben az évben a Mérnöki
Kamara tagja lett. Mindeddig építészi irodákban dolgozott, 1930-ban önállósította
magát, és saját tervezõirodát nyitott.

Elsõ feltûnést keltõ épülete a Harkány-fürdõn épített OTI-gyógyépület
(1932–1934). A tökéletes funkció, vagyis az építtetõ igényeinek perfekt kielégítése
ennél a nemzedéknél már külön méltatást nem is igénylõ, természetes követelmény
(Éppenséggel nem volt az még a historizmus kötöttségeivel gyakran nehezen küsz-
ködõ alkotók idejében). De szembetûnõ az épület nagyvonalú kompozíciója. A fél-
köralapú középsõ tömb összhangban áll a szimmetrikus kompozíciót kétoldalt sze-
gélyezõ sarokpavilonokkal, utóbbiak ugyancsak félhenger alakját az áttört erkélyek
markáns rajzolata élénkíti, fiatalítja. Az 1935-ben épült pécsi mentõállomás ugyan-
csak a funkcionalista magyar építészet jellegzetes alkotása. A korszakra jellemzõ
homlokzattagolás a félkörívben végzõdõ elõtetõkkel mutatkozik a mohácsi kórház
mellkas-gyógyászati pavilonján is, mely 1935–1936 években épült fel. Kimagasló
építészeti teljesítménynek minõsíti az utókor a mohácsi hõsi emlékmûvet (1935),
melynek értéke, hogy az alkotástól jellegénél fogva megkövetelt monumentalitást a
modern építészet eszközeivel, az egyenes és íves vonalakkal szegélyezett pilonok
és a baldachinnak tekinthetõ záradék nemes együttesével sikerült megvalósítania.

Itt közbevetõleg meg kell említenem, hogy a korszak ma világviszonylatban
is a legnagyobbak közé sorolt építésze, Adolf Loos (1870–1933) az építészetet a
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Harkány, OTI gyógyépület (1932–1934)
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kultúra fogalomkörébe sorolta, csak az emlékmûveknek juttatta a mûvészi mûfaj le-
hetõségét. Itt tehát Visy Zoltánnak éppenséggel egy igen nehéz feladatot sikerült
példamutatóan megvalósítania. Az emlékmû felavatásánál megjelent Horthy Mik-
lós, az akkori államfõ is, emlékeztetve ezzel a tíz évvel korábban itt elhangzott bé-
kéltetõ beszédére, amelyet a történelem majd egykor, az Egyesült Európában ta-
lán mérföldkõnek fog tekinteni.

Visy Zoltán rövidre mért alkotó életének további jeles mûvei között pécsi bér-
házat és lakóházat találunk. A korszerû mûemlékvédelem is ekkor bontakozott ki,
ebbe a mûfajba sorolható a pécsi vármegyeház rekonstrukciója és bõvítése a köz-
gyûlési teremmel. Mohácson pedig a püspöki palota mûemléki helyreállítása,
melynek során azt iskolává alakította. Visy Zoltán a pécsi Nendtvich Andor épí-
tésszel és a budapesti Nyiri-Lauber építészpárossal együtt társtervezõje a Me-
csek oldalában mai napig is markáns architektonikus hangsúllyal mutatkozó szállo-
dának, mely akkor Kikelet névre hallgatott. Ennek az épületnek legfontosabb újítá-
sa volt, hogy ívelt homlokzat-kompozíciójával simult-illeszkedett a táji-domborzati
környezethez, mintegy tanúsítva, hogy a jó építészet igazán nagyot akkor is tud al-
kotni, amikor aláveti magát magasabb rendû feltételeknek. Végül be kell számolni
arról, hogy Visy Zoltán sikeresen vett részt több építészeti tervpályázaton. A me-
cseki tüdõbeteg-gyógyintézet meghívásos tervpályázatára 1930-ban benyújtott
tervének megvalósítását a gaz-
dasági válság hiúsította meg.
Szakmai körök megítélése sze-
rint még a késõbbi évtizedek is-
kolaépítésére is hatással volt
az az országos tervpályázat,
melyen élete vége felé vett
részt sikeresen.

A magyar építészetnek a
harmincas években elért sike-
rei nagyrészt a fõvárosra kon-
centrálódnak, csupán néhány
vidéki város, így Sopron, Mis-
kolc, Pécs és Mohács tudott
felmutatni olyan eredménye-
ket, melyek a magyar építé-
szettörténetbe beíródtak. Eb-
ben nagy része volt Visy Zol-
tánnak, akire születésének
századik évfordulója alkalmá-
ból emlékezünk.
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Mohács, Hõsi emlékmû, 1935.
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SÁSDI SÁNDOR

A Mecsek délre néz. A hegység északi oldalának földrajzi neve is ezt igazol-
ja. Úgy hívják: Hegyhát. A Mecsek északi, hegyháti, dombokká szelídült oldalán ta-
lálható apró falu Varga. A völgybe települt házakban a 19. század végén néhány
száz lélek lakott. Itt élt a Tintner család, az apa a falu kocsmárosa volt. A család
második gyermeke, aki ismert újságíró és író lett, fölvette a szomszédos nagyobb

település, a járási székhely nevét, és Sásdi Sándor néven publikált. Sásdi Sándor
1898-ban született Vargán. Az elemi iskolát Sásdon, a középiskolát a pécsi reál-
gimnáziumban, majd a felsõkereskedelmi iskolában végzi. Érettségi után elõször a
fõvárosban próbálkozik az újságírással, a Színház és Divat címû lapnál dolgozik,
majd a Világ munkatársa. 1923-ban visszatér diákkori városába, Pécsre. A város-
nak akkor két jelentõs napilapja volt, a Pécsi Napló és a Dunántúl. A Pécsi Napló
még a 19. század végén indult, és – ha rövid ideig is – olyan kiváló munkatársai vol-
tak, mint Thury Zoltán és Somlyó Zoltán. Sásdit is ez a lap alkalmazta elõbb rend-
õri riporterként, majd a lap vezetõ munkatársa és helyettes fõszerkesztõje lett. A
szerkesztõség és a lap nyomdája a Munkácsy Mihály és a Bercsényi utca sarkán

Fotó: Balla Demeter
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álló épületben mûködött. Sásdi itt vetette papírra napi rendszerességgel gondola-
tait.

Sásdi a magyar újságíróknak még abba a családjába tartozott, akik a napi
újságírást, a jó értelemben vett zsurnalizmust és a szépírói tevékenységet össze
tudták egyeztetni. Ady, Krúdy, Kosztolányi életmûvének egy része is rotációs pa-
píron jelent meg elõször. Ugyanakkor az újság is abban az idõben még szívesen
adott teret a szépírói törekvéseknek. Sásdi újságírói ténykedésének csupán
egyetlen mozzanatát emeljük ki: neki köszönhetõ részben, hogy Babits Mihály
„visszaszerette” diákkori városát: õ volt az, aki fölébresztette a fõvárosba szakadt
költõben Pécshez fûzõdõ emlékeit. Kezdeményezésére közli a Pécsi Napló
1925-ös karácsonyi száma Babits nyilatkozatát: „Szellemi életem ébredése,
egész diákkorom története Pécshez fûz” címmel. 1934-ben terjedelmes interjút
készít a Pécsi Napló számára Babits Mihállyal. Az interjú címe: „Pécsi emlékeirõl
és irodalomról beszél a hosszú betegségbõl felépült Babits Mihály.” És amikor
1941-ben Babits meghal, Sásdi Sándor az, aki a Pécsi Naplóban több hasábos
megemlékezést ír, és a nekrológban elõször javasolja, hogy Pécsett nevezzenek
el utcát a költõrõl.

Korán fölébred benne az irodalomszervezõ hajlam. A világháborús össze-
omlást és a trianoni békediktátumot követõ aléltságban, 1924-ben Földes Bélával
együtt Pécsett Új Írások címmel irodalmi folyóiratot alapít. A néhány számot megért
lap volt az elsõ szépirodalmi folyóirat-kísérlet a városban. „Elsõsorban a Dunántúl
és a vidék tehetséges íróit óhajtjuk szóhoz juttatni” – olvassuk a lap beköszöntõjé-
ben. A lapban – többek között – Babay József, Dénes Gizella, Halasy-Nagy Jó-
zsef, Kocsis László, Kodolányi János, Várkonyi Nándor írásait találjuk: õk lesz-
nek azok, akik néhány év múlva majd a Janus Pannonius Társaságot megalapít-
ják. És az Új Írásokban olvashatjuk a fiatal Sásdi Sándor elsõ szépírói kísérleteit is.

Elsõ regénye, a Vadludak 1925-ben jelenik meg. Két év múlva, 1927-ben a
Nyolc hold föld kéziratával részt vesz a Nyugat regénypályázatán, ahol a mû dicsé-
retben részesül. Amikor nyomtatásban megjelenik, mások mellett Németh László,
az új írónemzedék fõ „organizátora”, vezetõ kritikusa ír róla elismeréssel. Németh a
regény életszerûségét, valósághoz tapadó erejét dicséri, íróját a „valóság mûvé-
szének” nevezi. A regény egy baranyai falu sötét és szívszorító világába vezet,
ahol a föld, az anyagiakhoz való mohó ragaszkodás, az érdek megrontja az emberi
kapcsolatokat, a szerelmet, a családi életet. „Hõse nem egy-egy ember, hanem
maga az emberi élet.” A kritikus bõven méri az elismerést: „a következetesen ke-
resztülvitt életszerûség lesz a regény nagy erõssége. Józan, egyszerû, gyülölség
nélküli életszerûség ez”. Ugyanakkor ez a hitelesség nem azonos a naturalizmus
földhözragadt szemléletével. „Tételbe foglalva akármilyen sötét is ennek a mûnek
az eredménye, maga a könyv meleg, emberi s inkább kibékítõ, mint lehangoló.”
Majd így folytatja: „Sásdi nem haragszik a világra; nem bosszúból süti rá ezt a sok
komor jelenetet... A mû pesszmizmusa a tárgyában van.” Amit Németh László hiá-
nyol: „a költõi egyéniség ereje”. A szerzõ „mûvészi eszközei nem elég élesek, ere-
detiek; állásfoglalása nem kényszerít. Egyelõre kitûnõ ábrázoló, de hogy író lesz-e,
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Fitos Gábor könyvgyûjteményébõl.
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nem tudjuk. Mindenesetre tehetségesebbnek tartjuk, semhogy néhány külsõ ha-
sonlóság alapján Kodolányi-epigonná tegyük meg”.

Sásdi késõbb sem vált Kodolányi-epigonná, de „nagy”, kiemelkedõ, a mûfajt
megújító íróvá sem lett. Szorgalmas, sokat dolgozó, az olvasó ízlését ismerõ, ked-
vébe járó, népszerû író lett. Témái mindig frissek, történetei cselekményesek, hõ-
sei árnyaltan és plasztikusan megformált alakok, az ábrázolt élethelyzetek éles
konfliktusok hordozói.

1926-ban még azt írja magáról: „Egy vidéki redakció langyos otthonosságá-
ból küldözgetek szentimentális sóhajokat a gyönyörû Élet felé.” Néhány év múlva
már egymást követik megjelent munkái: Megtalált út, Szívre hulló kõ, Egy nyár re-
génye, Az árnyék nélküli ember, Õsz felé, Aratástól hóhullásig, Könyörület. Mûvei-
ben ráismerünk családjának tagjaira, gyermekkori emlékeire, az újságírás során
szerzett tapasztalataira, a baranyai emberekre, helyszínekre és történetekre.

Mialatt könyvei sorra megjelennek a pesti kiadóknál, és neve egyre ismer-
tebb lesz, megõrzi kapcsolatát környezetével, a város szellemi életével. Az
1931-ben megalakult Janus Pannonius Társaság választmányi tagja. 1936-ban ki-
adóvállalatot létesít, mely – többek között – megjelenteti Várkonyi Nándor Eszmék
és emlékek címû tanulmánykötetét. 1939-ben újságíró-kollégájával, Császár
Gézával Pécsi antológia címmel kötetet szerkeszt. Az itt élõ és a városból elszár-
mazott írók mûveit tartalmazó könyv számára például Babits négy verset ad: itt je-
lenik meg nyomtatásban elõször a költõ „Nem merek közétek jönni...” kezdetû, a
harmincéves pécsi érettségi találkozóra írt verse. 1940-ben Így látjuk Pécset cím-
mel hat pécsi mûvész munkájából és Török Lajos, a Pécsi Képzõmûvészek és
Mûbarátok Társasága elnökének elõszavával mappát jelentet meg. Dabasi Ko-
vács Gyula, Dudinszki Rudolf, Gebauer Ernõ, Horváth J. Károly, az akkor Pá-
rizsból hazatért Martyn Ferenc és a kiváló expresszionista festõ, Stefán Henrik
munkái nyomán a metszeteket D. Lukács Ödön készítette. „A metszetek Pécsnek
hat érdekes részét ábrázolják úgy, amint azokat a mûvészek látják. A lapok az
újabb keletû linóleum-metszéssel készültek. Alkotóik különbözõ irányt képvisel-
nek, de egyformán alkalmazkodnak az anyaghoz, s élvezik a vonalak, a fehér és
fekete szín játékát” – olvassuk a mappa ajánlásában. Sásdi Sándor egy kései mag-
netofon-fölvételen így emlékezett vissza a vállalkozásra: „Én láttam ott tengõdni
írókat, akik nagyon nehezen tudtak boldogulni. Nemcsak írókat, hanem festõket is.
Én például megtettem azt, hogy amikor nagyon nehezen éltek ott a festõk, akkor
volt egy ötletem... abban Martyn Ferinek is benne van linómetszete, aki nagyon jó
barátom, még Párizsban ismerkedtem meg vele, és a Pécsett élõ festõknek
egy-egy linóleum-metszete jelent meg, és Török Lajos, a pécsi kapitányság veze-
tõje, aki abszolut liberális hajlamú volt, és nagyon pártolta az irodalmat, õ írt hozzá
elõszót. Ez eldöntötte a sikerét ennek a kis almanachnak...”

A második világháború utolsó éveiben tragikus fordulat következik be Sásdi
Sándor életében. Származása miatt 1943-ban elbocsátják a Pécsi Naplótól. El-
veszti kenyerét, egy ideig a pécsi szõlõkben napszámosként dolgozik. 1944 no-
vemberében édesanyjával, testvérével, rokonaival együtt Dachauba deportálják.
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1945 nyarán egyedül tér vissza a koncentrációs táborból, anyját, testvérét és szá-
mos rokonát elvesztette. 1946-ban megnõsül, felesége, Wanda asszony gyerme-
ke, szakorvos. 1949-ben Budapestre, a tizenhatodik kerületbe költöznek. Leveleit,
dedikációit ettõl mindig Mátyásföldrõl keltezi. Baranyába, Pécsre többé soha nem
tér vissza.

Csak az írásnak és írásaiból él. 1946 után megjelent fontosabb mûvei: Ének-
lõ élet (egy baranyai német telepes faluban – Németmárokon – gyûjtött élményeit
örökíti meg); Fehér kenyér (önéletrajzi írás); Csodálatos õsz (a termelõszövetkeze-
ti mozgalom elsõ idõszakáról szól); Magvetõk (akár kulcsregényként olvasható:
bemutatja a két világháború közti pécsi közélet számos alakját); Ruzsinka (a több
kiadást megért regény a harmincas évek nincstelenjeinek hétköznapjait eleveníti
meg); Boldog órák (tíz állattörténetet tartalmaz)... Jóformán minden évben megje-
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lenik egy új könyve. A regények és elbeszélések mellett színdarabokat is ír. A pécsi
folyóiratok (Sorsunk, Dunántúl, Jelenkor) Sásdi írásait és a mûveirõl szóló kritiká-
kat rendszeresen közlik.

Írásainak élményanyagát fõként ifjúsága éveibõl meríti. A pécsi tárgyú Mag-
vetõk egyik alakjában például a jeles pécsi festõmûvészre, Gebauer Ernõre isme-
rünk: „A háborút megelõzõ években épült a mozi, tágas elõcsarnokkal, a vetítõte-
rem freskóit a tehetséges Géhl Ernõ festette. Mindenféle najádok, leopárdon lovag-
ló nõk színeskedtek a falakon, nem annyira a vérbeli mûvész, mint inkább a meg-
rendelõ elképzelése szerint. Kényelmes széksorok, nyitott és zárt páholysor, vala-
mint erkélyülés várta a nagyérdemû publikumot...”

1988-ban tölti be kilencvenedik évét. A magyar irodalom e ritka jubileumára
jelenik meg Vacsorára hazaértek címû regénye, melyet dedikálva, „Bp.–Mföld,
szept. 4.” keltezéssel küldött el. Ugyanebben az évben szülõházát Vargán védetté
nyilvánították, és falai között személyes emléktárgyaiból, különféle dokumentu-
mokból emlékszobát rendeztek be. Az alkalomra Megyeri Tiborné munkájaként
megjelent a Sásdi Sándor ajánló bibliográfia, mely életrajzi adatokat, a mûvek is-
mertetését, a Sásdiról szóló kritikai irodalom adatait, leveleket és fotókat tartalmaz.

Sásdi Sándor 1992-ben, kilencvennegyedik esztendejében hunyt el.
Posztumusz könyve a számos személyes emlékkel, önéletrajzi mozzanattal

átszõtt, 1993-ban megjelent Az utolsó szó jogán. Annak, aki ma olvasóként Sásdi
Sándor regényeivel ismerkedik, írói világához éppen ezt a munkáját ajánlhatjuk
legelsõ forrásként.

Sásdi Sándor levele Vajda Józsefnének
Részlet
Bp. – Mátyásföld, 1956. máj. 18.
Kedves Asszonyom!
Az Írószövetség átadta levelét, amelyet meghatottan olvastam el. Ami Sásd

– Varga – Baranya, az számomra szív-ügy; amíg élek mindig érzelmeket fog kivál-
tani belõlem. Eleget is tennék kérésének, mennék örömest, ha nem lennék beteg...

Sásdi Sándor levele Kovács Sándornénak
Részlet
Bp. – Mátyásföld, 1988. jan. 13.
Kedves Magdus!
Foglalkozásommal járó ártalom: rossz levelezõ vagyok; annyira azonban

mégsem, hogy örömet-hozó levélre ilyen sokára válaszoljak...
Az örömhír: szülõházam védettsége. Azt se tudom, az író, vagy a „magán-

ember” szívét dobogtatja-e meg jobban, de az bizonyos, hogy hiuságtól mentes ér-
zést kelt, mert jó tudni, hogy próbálnak megmenteni – méghozzá hivatalos úton –
egy egyszerû vályogházat, amelyben együtt éltem azokkal, akiket a legjobban sze-
rettem. Most „vonalas” is lehetnék, de akirõl kitûnt már, hogy „templomjáró”, az
mondhatja vargai nyelvezettel: Isten fizesse meg a jóságukat.
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T. MÉREY KLÁRA

SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTÕ SZITA LÁSZLÓNAK

Egy történész érkezett el életének egy jelentõs állomásához!
Amikor Vonyó József értesített arról, hogy Szita László születésnapjára

Emlékkönyv készül és abban én is publikálhatok, akkor elsõként az Ünnepelt eddi-
gi életmûvét vettem elõ, és olvastam át ismét. Ez – tekintettel arra, hogy Szita Lász-
ló szorgalmas és tehetséges ember – nagy munka volt, és számomra váratlan fel-
fedezésekhez vezetett. Ismertem én Szita kollegám munkáit, hiszen nem egyet ak-
kor készített, amikor a Dunántúli Tudományos Intézetben egy fedél alatt, egy fõnök
„vezényletével”, sõt egy ideig még egy szobában is dolgoztunk. Ennek, az ünnepi
kötetbe szánt tanulmánynak azonban mottót kerestem az élére, egy idézhetõ álta-
lános megállapítást, egy ún. bölcs mondást. Több napon át olvastam végig, újra és
újra az eddigi óriási életmûvet, újból megállapítottam a Szerzõ sokoldalúságát, az
anyagkezelés precizitását, de idézhetõ bölcs mondást egyet sem találtam. A té-
nyek sokasága önmaga beszélt, a Szerzõ háttérben maradt.

S ekkor rájöttem valamire. Ez az emberi és történészi magatartás nemcsak
Szita László sajátossága, jellemzõje. Ez valahol Holub Józseffel kezdõdött, aki
annyira tisztelte a történeti tényeket, hogy amikor nem sikerült megfejtenie – a törté-
nettudomány módszereivel – Dunántúlunk egy-egy középkori problémáját, akkor el-
végezte a jogtudományi egyetemet is, s végül annak tanára lett a Pécsi Erzsébet Tu-
dományegyetemen. Ezt, a tények, a történeti valóság feltárásának fontosságát, a
történeti igazság hivatásszerû kutatásának mûvelését hirdette a maga munkásságá-
val tanítványainak: Babics Andrásnak, Degré Alajosnak és a többieknek. S innen
terjedt ez tovább, elsõsorban a Dunántúli Tudományos Intézet történészeire, akiket
– emlékezetem szerint – az 1950-es évek végén, egy történész konferencián Hanák
Péter professzor Pécsi Iskolaként említett, és helyezett el az akkori hazai történészi
„mezõnyben”. Nem sokkal ezután, egy másik konferencia szünetében tanúja voltam
annak, hogy Vincze Editet, a Munkásmozgalmi Intézet osztályvezetõjét megkérdez-
te egy egyetemista tanítványa, hogy mi az a „Pécsi Iskola”, mi jellemzi az ottani törté-
nészeket? Vincze Edit, aki évfolyamtársam volt az egyetemen, fülem hallatára vála-
szolta azt a kíváncsiskodónak (akinek fogalma sem volt arról, hogy én ennek az isko-
lának a tagja vagyok), hogy ezeket a pécsi történészeket a tények különös tisztelete
jellemzi, majd szerencsére azt is hozzá tette: a marxizmuson belül. Ez az utóbbi
megjegyzés azért volt szerencsés, mert azokban az években nem számított erény-
nek, sõt, meglehetõsen veszélyes volt a tények „pozitivista” tisztelete.

Munkái alapján Szita László ehhez a ténytisztelõ pécsi iskolához tartozott és
tartozik, amelynek tagjai vallották és vallják ma is, hogy a történész hivatása az,
hogy feltárja és tisztelje a tényeket, a történeti igazságot, és nemcsak a marxizmu-
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son belül, hanem általában, mindenkor és mindenütt, a kutatások homlokterébe ál-
lítva azokat. Ezért hiányoznak ennek az iskola mûvelõinek, így Szita Lászlónak írá-
saiból is az általánosító mondatok, az elvont bölcsességek, mert munkáikban a té-
nyek beszélnek, akár a 17.,18., 19., vagy a 20. század eseményeirõl, történeti sze-
replõirõl, mozgalmairól stb. szólnak.

Ezért hiányzik tanulmányom elejérõl a mottó.
A Szita Emlékkötetbe írott tanulmányomban történelmünk egy kis szeletét,

egy pillanatképet villantok fel egy ma már elsüllyedt világról, a Georgicon és Keszt-
hely 1810-ben felvázolt helyzetérõl. A téma sokak számára talán érdektelen, és ez
ismét felvetett bennem egy kérdést, amely a Szita Lászlóval közös utunk egyik idõ-
szakából ered. Egy alkalommal ugyanis jogász kollegánk, aki éppen akkor szikrá-
zóan összeveszett a történészekkel a Dunántúli Tudományos Intézet egyetlen
gépírónõjén, azt mondotta a legmélyebb elítélés hangján: „történészek – dögön
bõgnek!” Valóban ennyiben áll csak a történész feladata?

Úgy gondolom, és azt remélem, hogy hazánk népességének többsége azt a
véleményt osztja, hogy érdemes a múlt mély kútjába betekinteni, mert az igen sok
tanulsággal szolgál nemcsak a jelennek, hanem a jövõnek is. A történész feladata,
sõt, hivatása az, hogy a múltban történt jó kezdeményezéseket, de a tévedéseket
is észrevegye, rögzítse és a felszínen tartsa, azok mindig tanulságul szolgáljanak
az új nemzedéknek.

Szita László ezt az utat követi. S kívánom Neki tiszta szívbõl, hogy most, mi-
után belép közénk, a Hetvenesek Klubjába, legyen még ereje, kedve és lehetõsé-
ge arra, hogy ezt a szép hivatást továbbra is gyakorolja!

Pécs, 2003. március 28.
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SÉTÁLÓ GYÖRGY

IN MEMORIAM FLERKÓ BÉLA
(1924-2003)

2003. április 12-én, életének 79. évében elhunyt dr. Flerkó Béla, a Magyar
Tudományos Akadémia rendes tagja, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvos-
tudományi Kara Anatómiai Intézetének emeritus professzora.

Dr. Flerkó Béla orvosi diplomáját a Pécsi Erzsébet Tudományegyetemen
szerezte 1948-ban sub laurea almae matris minõsítéssel. Az Anatómiai, Szövet- és
Fejlõdéstani Intézet volt elsõ és egyetlen munkahelye, melynek 1964-tõl 1992-ig
intézetigazgató egyetemi tanára volt.

Dr. Flerkó Béla az oktatói tevékenységet tekintette elsõdleges feladatának.
Az oktatói feladatok korszerû felkészültséggel és szigorú fegyelmezettséggel való
elvégzésében példát mutatott nagy hallgatói érdeklõdéssel követett tantermi elõ-
adásaival, a gyakorlati munka rendszeres ellenõrzésével és szigorú, magas köve-
telményû, de igazságos vizsgáztatásával. Nem véletlen, hogy kitüntetései közül az
egyik legbecsesebb az „Ifjúság köszönete” emlékérem volt számára, melyet nem
hivatalos szervek, hanem maguk az egyetemi hallgatók ítéltek neki.

Dr. Flerkó Béla kiemelkedõen eredményes intézetvezetõ volt. Vezetése alatt
az Anatómiai intézet nemzetközileg elismert tudományos iskolaként mûködött,
melynek fõ profilja a neuroendokrinológia volt, de az intézetben folyó neuro-
hisztológiai kutatások is nemzetközi elismerést vívtak ki. Irányítása alatt eredmé-
nyes tudományos kutatók nevelõdtek, és modern kutatási irányzatok alakultak ki,
korszerû kutatási módszerekkel és eszközökkel gyarapodott az intézet. Ezek meg-
valósításához Flerkó professzor kitûnõ kutatókat tudott az intézetben tartani, és
anyagi forrásokat tudott teremteni. Vezetõi érdemeit fémjelzi az is, hogy munkatár-
sai közül heten egyetemi tanári kinevezést nyertek, s közülük öten tanszékvezetõi
megbízással. A vezetése alatt tudományos minõsítést szerzõ kutatók száma több
tucatnyi.

Dr. Flerkó Béla nemzetközi viszonylatban is kiemelkedõ tudományos kutató
volt. Tudományos közleményeinek száma 145, eredeti megfigyeléseit tartalmazó
közleményeire 2959 független hivatkozás történt. Kutatási érdeklõdésének köz-
pontjában a szaporodásbiológiai életfolyamatok hormonális szabályozásának kér-
dése állt. Miután 1992-ben intézetigazgatói kinevezése lejárt, emeritus- és kutató-
professzorként folytatta tudományos kutató munkáját, melynek új területe szinteti-
kus peptidek és ezek analógjainak szerkezet-hatás kutatása lett.

Jelentõsnek értékelhetõ Flerkó Béla professzor közéleti tevékenysége is.
1972 és 1976 között országgyûlési képviselõként tagja volt a Magyar Parlamentnek.
1979 és 1985 között az Orvostudományi Egyetem rektora volt. Tudományos és köz-
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életi munkásságának eredményességét szakmai, intézményi és kormányszintû elis-
merések sokasága jelzi. Ezek közül jelentõsebbek a Munka Érdemrend Arany foko-
zata, Állami díj, „Pro Universitate” emlékérem arany fokozata, Szent-Györgyi Al-
bert-díj, Magyar Köztársaság Érdemrend középkeresztje, Arany János Közalapít-
vány a Tudományért Nagydíja, Hemingway Alapítvány Szabó György díja, Akadémi-
ai Aranyérem, Pécs Város Díszpolgára. Tudományos társasági tagságai közül ki-
emelendõek azok, melyekben különbözõ idõszakokban vezetõ szerepet is betöltött.
Így elnöke volt a Magyar Élettani Társaságnak, a Pécsi Akadémiai Bizottságnak, az
International Society of Neuroendocrinology-nak, a Magyar Endokrinológiai és
Anyagcsere Társaságnak, a Magyar Anatómusok Társaságának, tagja volt az IBRO
Végrehajtó Bizottságának. Különbözõ idõszakokban szerkesztõbizottsági tagja volt
az Acta biol. Acad.Sci.hung., a Neuroendocrinology, Experimental Brain Research,
Endocrinológia Experimentalis (késõbb Endocrine Regulations), Endokrinologie (ké-
sõbb Experimental and Clinical Endocrinology), Brain Research, J. of Neuroendo-
crinology címû tudományos folyóiratoknak.

Dr. Flerkó Béla halálával felbecsülhetetlen és pótolhatatlan veszteség érte a
magyar felsõoktatást, a hazai és nemzetközi természettudományos életet, az or-
szágos és a városi közéletet, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudomá-
nyi Karát. Dr. Flerkó Béla akadémikust saját halottjának tekintette a Pécsi Tudo-
mányegyetem, a Magyar Tudományos Akadémia és Pécs Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata.
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PLATTHY ISTVÁN

PLATTHY GYÖRGY EMLÉKEZETE
(1908–2003)

Édesapám elment, elment haza. Húsvét vasárnapján, 95 éves korában
hunyt el Platthy György festõmûvész, nyugalmazott tanszékvezetõ fõiskolai tanár.
Tudatosan készült az elmúlásra. A Mennyei Atyát hívta segítségül, és azt mondo-
gatta: Haza, haza. Igen. Hazament. A fénybe, az örök hazába.

Egész élete is ilyen tudatos volt. Ésszerûen élt.
Messzirõl, Kárpátaljáról jött. Ungváron született 1908-ban, gyermekként élte

át az elsõ világháborút, a kõkerítés tetejérõl rajzolta a városon átvonuló katonákat.
Egyetemi tanulmányait 1929–1933 között Budapesten végezte, a Magyar

Képzõmûvészeti Fõiskolán, ahol középiskolai rajztanár és festõmûvész diplomát
szerzett. Mesterei Benkhard Ágost, Csók István és Glatz Oszkár voltak.

A fõiskola után polgári iskolákban, többek között Monoron tanított. Az
1942–1944 között rövid idõre Magyarországhoz visszakerülõ Kárpátalja újból haza
szólította, három évig az ungvári ipari iskola igazgatója volt. A II. világháború végén
népes családjával lovas szekéren menekülve talált új otthonra Baranyában. „Ami-
kor Németbolyból Pécsváradra helyeztek, egy lovas kocsival közelítettem meg az
akkori járási székhelyet. Csodálatos látvány tárult a szemem elé. Azonnal a Kárpá-
tok övezte múltam jelent meg és valahogy úgy éreztem, hazaérkeztem.”

Az ötvenes évektõl bekapcsolódott a pécsi mûvészeti életbe. A mediterrán
dél igazi pannon festõvé avatta. Monokróm színvilága fokozatosan kiszínesedett a
Dunántúl fénnyel teli tájainak festõi tanulmányozása során.

A nagybányai mesterektõl kiváló technikai tudást sajátított el. Rendkívül jól
rajzolt. Az emberi testet fejbõl, modell nélkül, mindenféle mozgáshelyzetben meg
tudta ragadni.

Vérbeli pedagógus volt. 1953-tól nyugdíjba vonulásáig, 1972-ig a tanárkép-
zõ fõiskolákon tanított, elõször Pécsett, aztán Egerben, majd újból Pécsett, akkor
már tanszékvezetõ tanárként.

Édesapám, hogy a klasszikus avangarde kihívásairól hallgatóinak hitelesen
beszélni tudjon, maga is kipróbálta az izmusokat. Ennek tanúsága mûvészetében
a késõbbiekben is mély nyomokat hagyott. „Elérkezett az idõ amikor nekem is lépni
kellett Nagybánya pedagógiája után. Picasso sokat segített formabontó bátorságá-
val és a mondanivaló vállalásával. Ez utóbbi annyira természetes volt, hogy csak
utólag éreztem a népi és gyermekrajz hatását.”

Életének meghatározó nagy élménye volt, amikor a hatvanas évek elején le-
járt a Mecsek szénbányáiba, hogy a helyszínen tanulmányozza a rendkívüli körül-
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mények között dolgozó embereket. Különösen a bányászok között megtapasztalt
bajtársias szellem ragadta meg, melyrõl nagyon sokat mesélt nekünk.

Nagyon szeretett utazni. Ezeket az élményeit általa „szimultánnak” nevezett
képein, grafikáin dolgozta fel.

Fõiskolai tanárként több módszertani jegyzetet, fõiskolai tankönyvet írt. Kü-
lönösen a Kodály által felvetett út volt rendkívül példamutató számára. Elérte hogy
a tárgyi népmûvészet oktatása, nevelése belekerüljön a magyar rajzpedagógia
vérkeringésébe. Gyûjtötte és fotózta a képzõmûvészeti tárgyakat, melyek az akkori
idõben korszakalkotó jelentõségû népmûvészeti tankönyvének képanyagát képez-
ték. Életem végéig megõrzöm emlékezetemben azt a jelenetet, amikor nekem, az
akkor tízéves gyermeknek azt mondta: „Látod, milyen szépek a régi idõk falusi tár-
sadalmának alkotásai? Milyen jó lenne, ha ezek nem tûnnének el az emberek éle-
tébõl, hanem a mai emberek számára is szólnának, tovább élve megtalálnák he-
lyüket a megváltozott idõk kultúrájában is.”

Utolsó képeit már beteg szemmel festette. Belsõ látására hagyatkozott. Kü-
lönös érdeklõdés támadt fel benne a szürrealizmus iránt ezekben az idõkben.

Népes családja mindig nagyon fontos volt számára. Hét gyermeket, tíz uno-
kát, nyolc dédunokát hagyott maga után. Családapaként szigorú, de mindig na-
gyon törõdõ, gondoskodó volt. Felnõtt gyermekeinek mindennapi gondjai, bajai
élénken foglalkoztatták, mindig megoldást akart találni problémáikra. Mint legki-
sebb gyermek, rengeteget kaptam, tõle.

Úgy érzem, egyénisége, munkássága már végleg hozzátartozik Pécshez, a
város kultúrájához.
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UJVÁRI JENÕ

MEGHALT ZLATKO PRICA
(1916–2003)

Zlatko Prica több évtizedes távollét után tért vissza a magyar mûvészeti köz-
életbe azzal, hogy 1970-ben megkülönböztetett figyelemtõl kísérve mutatta be mû-
veit Pécsett.

A Kelle Sándor festõmûvész által szervezett találkozás örömteli volt, hiszen
a mûvész ebben a városban született 1916. június 26-án. Édesapja, a keresztapa
Pál Ödön nagykereskedõ munkatársa volt az egyik legelõkelõbb pécsi ruhaüzlet-
ben. A kisgyermek a történelmi belvárosban, a Ferenciek utcája, Széchenyi tér, a
Székesegyház római, középkori emlékei között nyerte elsõ, maradandó élményeit.
Egy-egy kapualj, ablakpárkány, az utcák kövezete, a szabadban dolgozó festõk el-
mosódott alakjai – talán köztük a híres rajztanár Dobrovics Péter (Petár Dobrovics)
– hetven év távlatából is megjelennek az emlékezetben.

A család 1922-ben távozott a városból Zágrábba, s a megosztottság, a
szembenállás, a protekcionista intézkedések, a tiltó listák, az elõítéletek, a kultúrák
elszigetelésének évtizedei megakadályozták az emberi kapcsolatokat.

Pedig a mi tájainkon, amely az egyik legváltozatosabb emberi világ, már év-
századok óta egymás erényeinek, értékeinek átvétele, kiegyenlítése, továbbfej-
lesztése folyik, mert hiszen a legtöbb haszon éppen az együttélésbõl, a különbsé-
gek találkozásából származhat.

Ennek újbóli felismeréséhez és realizálásához adott nagy lökést Zlatko Prica
életmûve, s kínált alkalmat arra, hogy az Ante Soriæ vezette Zágrábi Muzejsko
Galerijski Centárral közösen a Janus Pannonius Múzeum 1988-ban megrendezze
azt a gyûjteményes kiállítását, amely aztán a folyamatos kapcsolat alapjait is meg-
teremtette.

A példa nyomán és a mester figyelmétõl és hathatós támogatásától kísérve
ettõl kezdve intenzív kapcsolat alakult ki a két intézmény között, és eredményezett
rangos bemutatókat. Pécsett is láthattuk a horvát írásbeliség történetét összefogla-
ló gyûjteményt, a magyar anyagot is tartalmazó Perèiæ hagyatékot, a mostari „me-
nekülõ” képtár anyagát, Vesna Prica fotóit, a horvát naiv festõket, valamint Petár
Dobrovicsot, Peter Weis mûveit.

Ezekkel az alkotásokkal azután találkozhatott a magyar közönség a buda-
pesti Történeti Múzeumban, Veszprém, Szolnok, Szeged, Tihany múzeumaiban.

Pécsrõl Vasarely-, Zsolnay-, Dobrovics-mûveket mutattunk be Zágrábban,
Dubrovnikban, Krk szigeten. Az MGC-vel közös kiállításunk volt Triesztben, az Al-
pok-Adria szervezet keretében.
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Idõközben a budapesti Petõfi Irodalmi Múzeum, a pécsi Mûvészetek Háza
és a debreceni Déry Múzeum is az együttmûködõk körébe lépett, jelentõsen kibõ-
vítve hatókörünket.

Zlatko Prica 1989-ben, majd 1991-ben egész életmûvét reprezentáló fest-
ményt, grafikát ajándékozott szülõvárosának, amibõl a múzeum egy válogatást ál-
landó kiállításon szerepeltet. Az 54 festmény és a nagyszámú grafika több alkotói
korszakot ölel fel. A Férfi és a gép (1958), az Asztal gyümölccsel (1960), a Nagy
sárga termés (1964), a Mediterrán (1972), a Trombitások (1974), a Napfelkeltére
várva (1977) címû mûvek a korábbi idõszak, míg a Hajótöröttek (1989), a Halász a
feleségével (1988), a Hajóépítõ üzem (1982) a közelmúlt termésébõl ad ízelítõt. A
színvonalas adomány jelentõsen növeli múzeumunk képzõmûvészeti gyûjtemé-
nyének súlyát és nemzetközi anyagának hatókörét.

A mester 85. születésnapjára a Pécsi Galéria gyûjteményes kiállítást muta-
tott be a szülõvárosban, Budapesten, Salgótarjánban, Tatabányán, Barcson és
Szombathelyen. A Pécs TV pedig filmet készített a mûvész pécsi és magyarorszá-
gi kapcsolatairól.

1992-ben elnyerte Pécs város Pro Communitate díját. Ez a kitüntetés kifeje-
zése annak, hogy a város elismeréssel fogadja festõ fiát és Ivan Èesnièki, Matja
Petar Katanièiæ, Miroslav Kraljeviæ, August Šenoa, Miroslav Krle�a között tartja
számon – pécsi kötõdésük szellemében látva az európaiság mélyebb értelmét: né-
peink barátságát, kulturális, civilizációs együttmûködésünket.
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BÖDÕ LÁSZLÓ

LIPPAY ANTAL OLIMPIKON EMLÉKÉRE
(1923–2003)

Lippay Antal 1923. szeptember 7-én született Peterden. Elemi iskolai tanul-
mányait Lothárdon kezdte, s Pécsett fejezte be. A Ciszterci Gimnáziumban tanult
négy évig, majd a Felsõ Kereskedelmi Iskolában folytatta tanulmányait, és ott érett-
ségizett. Ezt követõen Újvidéken tanult tovább, a Keleti Kereskedelmi Fõiskolán,
amit a háború miatt nem fejezhetett be, mert haza kellett jönnie.

Meglehetõsen késõn, 18 éves korában kezdett atletizálni, ám addig sem tét-
lenkedett, ugyanis az iskolában futballozott, és más sportágakba is belekóstolt. A
PAC-ban jelentkezett atlétának, s ekkor vált rendszeressé az edzésmunkája. En-
nek volt köszönhetõ, hogy 1942-ben a magyar ifjúsági bajnokságon második lett a
400 méter síkfutásban.

A háború az Õ életébe is beleszólt, hiszen 1944 októberében elvitték katoná-
nak, és novemberben már a fronton volt. Az amerikai hadifogságból 1945. október
17-én tért haza. 1946-ban alakult újjá a PVSK atlétikai szakosztálya, s ekkor itt je-
lentkezett. Ettõl kezdve Verbõczi József lett az edzõje, és ennek köszönhetõen,
valamint a saját szorgalma és tehetsége révén versenyzõi pályafutása gyorsan
ívelt felfelé.

A háború után két évig nem tudott elhelyezkedni, csak 1947-ben vették fel a
MÁV pályafenntartásához. A gondok ellenére 1947-ben már válogatott. Elõzõ év-
ben az OB-n 110 m gátfutásban második, 1947-ben harmadik lett. Ekkor már a 400
m gátfutásban is indult. 1948-ban újból második lett az OB-n a 110 m gátfutásban,
de 1949-ben már magyar bajnok 110 méteren, és váltóban harmadik lett. 1949-ben
megnyerte a román bajnokságot a 400 m gátfutásban. Valószínûleg ekkor kötelez-
te el magát e versenyszám mellett.

A legsikeresebb éve 1952 volt. Kétszeres magyar bajnok, újból meg-
nyerte a román bajnokságot, gyõzött Lipcsében, Kijevben pedig második lett. Ezek
a kiváló eredmények jogosították fel arra, hogy résztvevõje legyen a XV. Nyári
Olimpiai Játékoknak, amelynek Helsinki adott otthont. Ebben az évben az Orszá-
gos Bajnokságon, Budapesten 52,8-cal új magyar csúcsot futott a 400 m gátfutás-
ban, ezt egy hónappal késõbb a Helsinki olimpián 52,7-re javította. Az elõdöntõben
hárman futottak 53,0-s idõt, és a versenybírák döntése alapján Õ nem került a dön-
tõbe.

Ezt követõen is sikert sikerre halmozott: ötször javított magyar csúcsot, és
hét alkalommal volt magyar bajnok, de arra is büszke volt, hogy ennél sokkal több-
ször volt második helyezett, amit szintén nagy csatákban vívott ki. Igen gazdagok a
nemzetközi eredményei is. Többször nyert Bukarestben, Varsóban, Lipcsében. Az
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1954. évi berni atlétikai EB-n 52,4-gyel hatodik lett. Kiváló eredményeket ért el
1955-ben és 1956-ban, így teljesen érthetetlen, hogy nem vitték ki Melbourne-be,
az olimpiára, hiszen a Magyar–Finn atlétikai viadalon Budapesten 52,2-vel újból
megjavította a magyar csúcsot a 400 m gátfutásban, s ezt az eredményét csak 12
év múlva tudták megdönteni. 1959-ben, 36 évesen (!) búcsúzott a válogatottságtól,
amelynek 32 alkalommal volt tagja, de egyénileg ennél sokkal több alkalommal
képviselte hazáját a különbözõ nemzetközi versenyeken.

Lippay Antal a magyar és a pécsi-baranyai atlétikai életnek kiemelkedõ
egyénisége volt. A helsinki olimpia után a Sport Érdemérem ezüst fokozatával tün-
tették ki, majd késõbb megkapta az arany fokozatot is. A PVSK a legmagasabb ki-
tüntetéssel, az aranygyûrûvel ismerte el kiemelkedõ eredményeit, s a PVSK elnök-
ségének örökös tagja volt. Pécs Megyei Jogú Város Közgyûlése Pro Communitate
kitüntetésben részesítette.

Szinte az utolsó pillanatig dolgozott a PVSK-ban. A 2003. február 24-én be-
következett halála pótolhatatlan vesztesége a magyar atlétikai életnek, s Pécs vá-
ros és Baranya megye sportjának.
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IVASIVKA MÁTYÁS

ELMENT VÁRNAGY VIKTOR,
A LEGIDÕSEBB MAGYAR ÖREGCSERKÉSZ

(1906–2003)

Január 16-án, 70. születésnapomon rendezett hangversenyen teljes cser-
készdíszben, meleg szavakkal köszöntött a Ciszterci Gimnázium nagytermében.
Február 23-án a Pius-templomban pedig mi kívántunk neki sok kegyelmet, jó
egészséget a 97. születésnapja alkalmából celebrált szentmise után. Az általa és
cserkésztársa, Agócsy László kezdeményezésére 1929-ben létrejött Szeráfi Kórus
Nagy Ernõ karnagy vezetésével, csodálatos énekkel köszöntötte hazánk legidõ-
sebb cserkészét. Aztán hamarosan kórházba került. Úgy tûnt, hogy meggyógyul,
ám ereje napról-napra fogyott.

Látogatásaim során be kellett számolnom a város cserkész-eseményeirõl.
Elvittem neki a Szlovákiában megjelenõ Cserkész címû magyar nyelvû folyóirat áp-
rilisi számát, melynek színes címlapján õ látható szeretett cserkészeinek társasá-
gában. Móré Fülöp utcai otthonában, május 10-én, szombaton délután már igen
nehezen tudtunk beszélgetni, Attila fia és menye, a Jászai-díjas Sólyom Katalin se-
gítették a kommunikálást.

Aztán öt nap múlva, május 15-én jött a szomorú hír: Viktor bá' a kora hajnali
órákban örökre eltávozott közülünk...

1906. február 21-én, a Monarchiához tartozó boszniai Stolacban kezdõdött
ez a Gondviselés által közel egy évszázadra kimért munkás, gazdag élet. Édesap-
ja katonazenekari zenemesterként Pécsrõl került a Mostar közelében lévõ garni-
zonba. A hamarosan megözvegyülõ édesanya öt gyermekével 1909-ben költözött
vissza Pécsre.

A Makár (ma Alkotmány) utcai elemi iskolában végezte tanulmányait, minist-
ráns a Ferencesek templomában, ahol az atyák hamar felfigyeltek szép énekhang-
jára. Hamarosan betanították a vesperás-szólók éneklésére. Innen már csupán
egy lépés választotta el a Szeráfi Kórus megalapításától...

1922-ben, miután vezetõi képesítést kapott a Ciszterci Gimnázium 47. sz.
csapatában, megalapította a tanoncfiúkból verbuválódott 217. sz. Keresztény
Munkás Ifjú cserkészcsapatot, melynek haláláig hûséges tagja volt.

A muzsika iránti vonzalma hamarosan a városi zeneiskolába vezette, ahol
zeneelméletet és éneket tanult. Ez utóbbit a nemzetközi hírû Kalliwoda Olgától, aki-
nek többek közt a késõbbi világhírû basszista Ernster Dezsõ is a tanítványai közé
tartozott.

A Szeráfi Kórusban ismerkedett meg Viktor bá' egy cserkészlánnyal,
Schneider Máriával (Manci nénivel), akivel 1937-ben a Ferencesek templomában
házasságot kötött.
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De közben két jelentõs cserkészesemény gazdagította életét; 1932-ben víz-
bõl történt életmentésért átvehette a legnagyobb kitüntetést gróf Teleki Pál tb. fõ-
cserkésztõl. Az 1933-as gödöllõi világtalálkozón, a Jamboreen õ vezette a pécsi
cserkészkerület sok-sok sikert elért fúvószenekarát. Ugyanitt a cserkészet alapító-
ja, a világ fõcserkésze, Robert Baden-Powell tábornok személyesen gratulált Vik-
tor bának életmentõ kitüntetéséért.

1936-ban a Deák (most Jókai) és a Dischka Gyõzõ utca sarkán megnyitotta
cserkészboltját, mely szinte az egész Dél-Dunántúlt ellátta cserkész-felszerelések-
kel, ruházati cikkekkel.

Világháborús katonáskodása háromévnyi szibériai hadifogságba torkollott.
Kegyetlen körülmények között, mínusz 40 fokos hidegben fákat kellett irtaniuk.
„Amikor visszatértünk a lágerba, ott már egész ’kellemes’ hõmérséklet, mínusz 10
fok fogadott” – mesélte késõbb. A több ezer fõs hadifogolytáborból alig néhány szá-
zan tértek csupán haza. Az életben maradottak elsõsorban Viktor bá' imaóráinak,
buzdításának köszönhették megmaradásukat. El is nevezték „világi plébánosuk-
nak”.

1956-tól õ lett az Országos Filharmónia pécsi kirendeltségének a vezetõje.
Kitûnõ szervezõ munkája nyomán hamarosan felnõtt- és diákhangversenyek soro-
zatai indultak el a három megyében, Baranyában, Somogyban és Tolnában.
1982-ben történt nyugdíjaztatása óta fia, Attila folytatja áldásos tevékenységét. Né-
hány esztendõvel ezelõtt zenei- és cserkészmúzeumot hozott létre donátusi szõle-
jében, mely egyedülálló az országban. A múzeum emlékkönyvében a magyar és
nemzetközi zenei élet legkiválóbb odalátogató személyiségeinek elismerõ írásai
olvashatók.

A cserkészethez az üldöztetés évtizedeiben, 1948 és 1988 között sem lett
hûtlen; Színház téri irodája gyakran volt helyszíne öregcserkész összejövetelek-
nek, tanácskozásoknak. Ott lehetett olvasni a kalandos úton hozzá bejutott emig-
ráns magyar cserkészlapokat is.

A hazai cserkészet 1988-as újjáéledése után õ lett a pécsi cserkészkerület
elnöke, majd tiszteletbeli elnöke. Május 27-i temetésén cserkészek, barátok, isme-
rõsök tömege állta körül a sírját.
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ROZS ANDRÁS

IN MEMORIAM BORSY KÁROLY
(1917–2003)

Sorra hagynak el bennünket az utolsó nagy polihisztorok. A nemcsak kiváló-
an képzett, nagy szakmai tudással bíró, de egyúttal sokoldalú, érett, bölcs szemé-
lyiségek, akik a Genius Locit, a hely szellemét ismerték, érezték, tudták. Ilyen volt
Petrovich Ede, Madas József, Fetter Antal, s közéjük tartozott Borsy Károly is.

Sajnos múlt idõt kell használnom, s ez az írás nem az élõ kutató kolléga, az is-
merõs, a jóbarát munkásságának méltatása, hanem immár a halotté. 2003. május
22-én Borsy Károly, nyomdász, Pécs város kiváló helytörténésze, a pécsi tudomá-
nyos világ és közélet sokak által jól ismert alakja örökre elhagyta szeretett Pécs váro-
sának utcáit, tereit, a könyvkészítés és a könyvek világának összes tereit. A nyom-
dákat, a könyvtárakat, a könyvesboltokat, és a múzeumokat, a levéltárakat, ahol pe-
dig hosszú és szellemi eredményekben gazdag élete során annyiszor megfordult.

Borsy Karcsi bácsit a Baranya Megyei Levéltárban ismertem meg az 1980-as
évek elején, ahol mint fiatal, kezdõ pécsi levéltárosnak az volt a feladatom, hogy az
akkor már nyugdíjas pécsi nyomdászmester és nyomdászattörténeti könyv szerzõje
levéltári kutatómunkáját minden levéltáros tudásommal segítsem, az általa kért irato-
kat, jegyzõkönyveket kikutassam, s számára elõkészítsem. Karcsi bácsi alacsony
termetû, amolyan „bölcsész típusú”, szemüveges öregúr volt, kedves mosolyú és
barátságos, de olyan ember, aki tudja, mit akar. Kérései precízek, határozottak vol-
tak, a kihozott iratanyagot értékelni tudta, de az esetleg elõforduló hiányokat azonnal
konstatálta és számon kérte, viszont ugyanakkor segítõkésznek bizonyult. Tudását
nem tartotta magában, hanem szívesen megosztotta a fiatal levéltárosokkal, kuta-
tókkal. Emlékszem, Szodói Nagy Benjámin 1848–1849-es pécsi nyomdász pécsi,
Lyceum-nyomdai mûködésére, és a szabadságharc utáni nehéz sorsára keresett
Karcsi bácsi levéltári adatokat éppen, s a társadalmi igazságosságért bátran kiálló
egykori pécsi nyomdász életének viszontagságait mesélte nekem. S talált is adato-
kat, melyeket szakmai alapossággal elemzett az 1982-ben, a Baranyai Helytörténet-
írásban megjelent tanulmányában, a Szodói Nagy Benjámin pécsi nyomdász sza-
bad sajtós tevékenységének megtorlása 1849-ben.

Borsy Károly 1917-ben Pécsett született, Eller Károlyként anyakönyvezték.
Gazdatiszt Édesapja, az osztrák Eller Károly fia születésekor meghalt. 1940-ben
nagybátyja, Borsy Jenõ adoptálta. 1938-ban a pécsi Ciszterci Nagy Lajos Gimnázi-
umban érettségizett, majd a Dunántúli Nyomda Rt.-hez került. Kitanulta a nyomdász
mesterséget, dolgozott nyomdai korrektorként, majd egyre magasabb beosztások-
ban. 1949–1977 között volt a Pécsi Szikra Nyomda dolgozója, ahol többek közt a
Szent István Társulat könyveit is gondozta. Könyvtermelési osztály vezetõjeként
ment nyugdíjba. A nyomdász szakma „nagy öreg”-jének számított, a nyomdászat
szerelmese volt örök életében. A régi, klasszikus nyomda munkafázisait ismerte,
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tudta és szerette, tehát a kéziszedést, a tipográfiát, a nyomást, az öreg nyomdagé-
pekkel történõ mûveleteket. E munkákat tartotta a nyomdász számára igazi szakmai
kihívásnak, épp ezért a modern, fõleg a számítógépes eljárásokat nem szerette, s
nem is tudta sem megszokni, sem értékelni. Munkatársai azonban elismerték szak-
mai tudását, tapasztalatát. Értékelték benne a „tudós nyomdász”-t is, aki szabad ide-
jében a pécsi nyomdászat történetével foglalkozott. Talán legjelentõsebb mûvét, A
pécsi nyomdászat kezdetei címû könyvét is napi munkája mellett, a munkaidõ utáni
szabad idejét feláldozva írta. A könyv a magyarországi nyomdászat 500 éves és a
pécsi nyomdászat 200 esztendõs jubileumára íródott, 1973-ban. A kötet mindmáig a
legalaposabban elemzi Klimo György pécsi püspök korát, bemutatva a Pécs városi
tanács 1770-es évekbeli mûködését. A szerzõ a korabeli szocialista kultúrpolitika sé-
máit elkerülve Klimo püspök kultúrapártoló tevékenységét sem hallgatta el, egyúttal
szép emléket állított az elsõ pécsi nyomdász Engel János Józsefnek. Borsy Károly
késõbbi helytörténészi munkásságának is meghatározó témája volt a nyomdászat-
történet, több ilyen tárgyú munkája, tanulmánya jelent meg a Baranya Megyei Levél-
tár Évkönyveiben, folyóiratokban. Az elõbb említett tanulmányán kívül például: A pé-
csi nyomdászok 1905. évi sztrájkja és következményei, 1963; A pécsi nyomdászat
kezdetei, 1973; A mohácsi nyomdászat, 1976, stb. A kilencvenes években a Pécsi
Szemle egyik „házi szerzõje” lett, e lapban jelent meg a Hochrein József akadémiai
festõ-litográfusról, Klimo György pécsi püspökrõl írott tanulmányai, valamint szellemi
arculatának sokoldalúságát dicséri a Pécs püspökei a török idõk után címû cikke. Az
Angstertõl Zsonayig címû pécsi ipartörténeti kötetben jelent meg a Taizs nyomdász-
családról tanulmánya.

Borsy Károly az 1980-as években annak a kiváló helytörténész gárdának
volt meghatározó személyisége, mely a Baranya Megyei Levéltár, a Baranya Me-
gyei Múzeumok Igazgatósága, a Baranya Megyei Könyvtár tudományos mûhelyei
körül alakult ki, vett részt helytörténeti, regionális és országos tanácskozásokon,
konferenciákon, mindenütt kitûnt szakmai tudásával, tudományos alaposságával,
precizitásával, a hivatásos történészeket is elismerésre késztetõ módszertani
szaktudásával. Tudásához ugyanakkor szakmai és tudósi alázat társult, és talán
túlzott szerénység is jellemezte.

Borsy Károly helytörténeti tanulmányainak hátterében egy gazdag házi-
könyvtár és egy város-, sõt országszerte híres képeslapgyûjtemény állt, melyekre
a tudós helytörténész támaszkodhatott. 150 ezer darabos képeslap-gyûjteménye a
hazai és külhoni városokról gazdagabb, mint jó néhány közgyûjtemény hasonló
kollekciója. Képeslapjait õ maga rendszerezte, adatait cédulákon tárolta. Sok kuta-
tó fordult Karcsi bácsihoz tanulmány-, szakdolgozat-illusztráció készítése céljából
képeslapért. Több tematikus kiállítást is rendeztek képeslap-gyûjteményébõl.

Borsy Károly halála nagy vesztesége a nyomdászat, a múzeumok, levéltá-
rak, könyvtárak világának. A kutatótermekbõl, a konferenciákról hiányozni fog Kar-
csi bácsi tudós, okos tekintete, barátságos, kedves mosolya, jellegzetes, kissé ma-
gas hanghordozása, nem halljuk többé elõadásait, érveléseit, történeteit. De mind-
ezt megõrzi emlékezetünk, agyunk és szívünk.
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Száz éve Pécsett...     1903-ban

április 3. Radanay Mátyás pécsi püspök halálának 200. évfordulóján emlékünnepséget tartott
a város és a katolikus egyház.

4. A Pécsi Zenekedvelõk Egyesületének hangversenye a Vigadóban.
14. Ülést tartott Baranya Vármegye közgyûlése.
15. Az 1848. évi törvények szentesítésének napját ünnepelte a város.
18. Megnyílt a Hungária kávéház.
19. Zsolnay Vilmos születésnapján felavatták a Polgári Kaszinóban a

tiszteletére elkészített Zsolnay-serleget.
19–20. Ülést tartott Pécs város közgyûlése a városháza építése ügyében.

május 3. Lóverseny.
A Pécsi Dalárda estje a Nemzeti Színházban, Fedák Sári vendégszereplésével.
A Nemzeti Kaszinó estélye.

10. A Pécsi Tanítónõk Egyesületének jótékonysági mûsoros estje a Nemzeti Színházban.
11. Ülést tartott Pécs város közgyûlése.
20. Troll Ferenc pápai prelátus, trebinjei választott püspök gyémántmiséje

a Székesegyházban, ahol a város elöljárói is köszöntötték.
30. Ülést tartott Baranya Vármegye közgyûlése.

június 4. Rendkívüli városi közgyûlés a városi vízmû költségeinek fedezésére kidolgozott
szabályrendelet tárgyában.

7. Népünnepély a Tettyén.
14. A pécsi 52. Gyalogezred zenekarának hangversenye az Otthon kávéházban.
15. Ülést tartott Pécs város közgyûlése.

18–20. József Fõherceg, a honvédség fõparancsnoka a városba látogatott.

Hetvenöt éve Pécsett...     1928-ban

április 1–15. Pécsi képzõmûvészek tavaszi tárlata a Vigadóban.
7. Uray-Kulinyi: Cigánykirály címû operettjének bemutatója a Nemzeti Színházban.
9. A Mecsek Egyesület „Mecsek-napja”.

15. A Pécsi Postatisztviselõk Dalárdájának hangversenye a Nemzeti Színházban.
17. Medgyasszay Vilma ballada- és sanzonestje a Nemzeti Színházban.
19. Zsolnay serlegünnepély a Polgári Kaszinóban.
20. A gáz háztartásbeli hasznosításáról nyílt kiállítás a Vigadóban.

21–22. Klebelsberg Kuno kultuszminiszter pécsi látogatása.
21. A Maurinum ünnepélyes alapkõletétele Klebelsberg Kuno részvételével.
22. Klabund: Krétakör címû darabjának bemutatója a Nemzeti Színházban.
23. Hoehn Alfréd zongorahangversenye a Pannóniában.
24. Egyházzenei hangverseny a Ferences-templomban.
25. Lakatos László–Bródy István: Zenebona címû operettjének bemutatója

a Nemzeti Színházban.
26. A Városi Zeneiskola elsõ nyilvános hangversenye a Pannóniában.
30. Ülést tartott Pécs város közgyûlése.

május 2. Bizet: Carmen címû operájának bemutatója a Nemzeti Színházban.
5. A Dybuk címû héber kabbalista legenda bemutatója.
6. A Zsolnay gyári Önkéntes Tûzoltó Egyesület 40 éves jubileumi ünnepsége.

6–7. A Magyar Statisztikai Társaság vándorgyûlése.
7. A Pécsi Munkásképzõ Egylet Dalkarának zászlóavató ünnepélye a Vigadóban.
8. Astri Kalseth Schubert-dalestje a Pannóniában.
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május 14. Megalakult a Pécs-baranyai Automobil Club.
15. Strindberg: Haláltánc címû drámájának bemutatója Somlay Artúr

vendégszereplésével a Nemzeti Színházban.
17. Zsolnay Vilmos születésének centenáriumi ünnepsége.

Megalakult a Rotary Club.
Molnár Ferenc: Olympia címû vígjátékának bemutatója.

20. A világháború hõsi halottainak emlékünnepe a köztemetõben.
21. Ülést tartott Pécs város közgyûlése.
22. Megalakult a Pécsvidéki Önkéntes Mentõegyesület.

június 1–16. Az Országos Kamaraszínház vendégjátéka.
2. Bányaszerencsétlenség Vasason.
3. A Pécsi Polgári Daloskör népünnepélye a Tettyén.

A Stefánia Szövetség csecsemõvédelmi napja a Sétatéren.
A Nemzeti Szövetség trianoni gyászünnepe a Nemzeti Színházban.

4. Pirandello: Öltöztessük fel a mezteleneket címû komédiájának bemutatója
a Nemzeti Színházban.

11. Ülést tartott Baranya Vármegye közgyûlése.
Strindberg: Húsvét címû passiójátékának bemutatója.

12. Boross Mihály: Mah-Young címû vígjátékának bemutatója a Nemzeti Színházban.
13. Ibsen: Solness építõmester címû színmûvének bemutatója a Nemzeti Színházban.
15. Klabund: X.Y.Z. címû vígjátékának bemutatója a Nemzeti Sznházban.
16. A Pécsi Tanítóegyesület 60 éves jubileumi ünnepsége a Belvárosi iskolában.

Ötven éve Pécsett...     1953-ban

ápilis 4. Felszabadulási díszünnepség a Nemzeti Színházban.
A Mûvészeti Együttesek II. Országos Versenyének ünnepi záró elõadása a
Nemzeti Színházban.

9. Az Országos Filharmónia Schubert-estje a Pannóniában.
18. Jaroslav Klima: Szerencse nem pottyan az égbõl címû színdarabjának bemutatója

a Nemzeti Színházban.
19. Pavlov élete és munkássága címmel kiállítás nyílt a Magyar–Szovjet Baráti Társaság

székházában (Janus Pannonius u. 11.).
19–20. Az Állami Népi Együttes elõadása a Nemzeti Színházban.

22. Fischer Annie zongoraestje a Nemzeti Színházban.
26. Kossuth Lajos életét bemutató kiállítás nyílt a Pécsi Állami Levéltárban.
27. A Dunántúli Napló vezércikke: „Országszerte megkezdõdtek a választási

nagygyûlések. A népfront választási diadala egyet jelent a béke magyar arcvonalának
erõsítésével, a tartós béke biztosításával – Farkas Mihály elvtárs beszéde Pécsett”.

május 1. A Dunántúli Napló vezércikke: „Pécs dolgozóinak hatalmas május elsejei tüntetése
a népfront programja mellett.”
Baranya múltjáról és jelenérõl nyílt kiállítás a Janus Pannonius Múzeum Néprajzi
Osztályán.

2. A Belügyminisztérium Népi Együttesének mûsora a Nemzeti Színházban.
8. Futaky Hajna–Lippenszky István: Zrínyi riadója címû drámájának bemutatója

a Nemzeti Színházban.
9. Átadták a Pécs-budapesti 6-os számú utat.

10. A Zenemûvészeti Szakiskola tanárainak hangversenye az SZMT székházban.
12. Megnyílt az Akadémiai Könyvkiadó kiállítása az Egyetemi Könyvtárban.
17. Országgyûlési képviselõi választások.
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május 23–24. Országos súlyemelõ bajnokság a Nagy Lajos Gimnáziumban.
23. Martyn Ferenc Vázlatok a kuruc korból címû kiállításának megnyitója a Janus

Pannonius Múzeum kiállítótermében (Rákóczi út 15.)
június 4. Orvostudományi könyvkiállítás nyílt az SZMT-székházban.

8. Mozart: Szöktetés a szerájból címû operájának bemutatója a Nemzeti Színházban
az Operaház és a MÁV Szimfonikusok elõadásában.

19. Verdi: Rigoletto címû operájának bemutatója a szabadtéri színpadon, az Állami
Operaház elõadásában.

21. Pécsi képzõmûvészeti körök alkotóinak munkáiból nyílt kiállítás a Janus Pannonius
Múzeum kiállítótermében (Rákóczi út 15.)

Huszonöt éve Pécsett...     1978-ban

április 2. Április 4. alkalmából díszünnepség a Puskin Mûvelõdési Házban.
5. A Pécsi Balett Beethoven-balettestjének bemutatója a Nemzeti Színházban.

Benkõ Dániel lantestje az Ifjúsági Házban.
6. XX. Mecsek Kupa tájfutó verseny.

7–9. VIII. Országos Kamarakórus Fesztivál.
8–10. Nemzetközi tornászbajnokság.

10. A Pécsi Filharmonikus Zenekar hangversenye a Nemzeti Színházban
Kobajasi Kenicsiro vezényletével.

11. Gershwin-est az Ifjúsági Házban.
12. Jandó Jenõ zongoraestje a Liszt-teremben.
13. A századforduló polgári viseletérõl nyílt kiállítás a Ságvári Endre Mûvelõdési Házban.
14. A mikroorganizmusok hidrometallurgiai alkalmazásáról országos konferencia a

PAB-székházban.
Ülést tartott Pécs megyei jogú Város Tanácsa.

16. Nemzetközi hegyi gyorsasági autóverseny.
18–21. A KGST környezetvédelmi tanácskozása Pécsett.

19. Pauk György (hegedû) és Schiff András (zongora) hangversenye a Liszt-teremben.
Juhász Jácint színmûvész elõadói estje az Ifjúsági Házban.
Zsolnay Vilmos születésének 150 és a gyár államosításának 30. évfordulója
alkalmából kiállítás nyílt a Janus Pannonius Múzeum kiállítótermében (Rákóczi út 15.)

21. Lorca: Bernarda Alba háza címû drámájának bemutatója a Nemzeti Színházban.
21–22. Pedagógiai-pszichológiai tudományos ülés a Tanárképzõ Fõiskolán.
21–23. XII. Mecsek Ralley autóverseny.
23–25. Bach János-passióját adta elõ a Liszt Ferenc Kórus a Liszt-teremben.

24. A Mecsek Táncegyüttes estje az Ifjúsági Házban.
28. Öt országrész fotómûvészeinek kiállítása a Színház-téri galériában.

május 1. Dunántúli Napló: „60 000 felvonuló köszöntötte Pécsett május elsejét”.
2. Gdansk a Balti-tenger városa címû kiállítás a Baranyaker Új Tükör Klubjában.
4. Benedek Jenõ Kossuth-díjas festõmûvész kiállítása a Képcsarnokban.
5. Kende Sándor író és Galambosi László költõ szerzõi estje a Doktor Sándor

Mûvelõdési Központban.
9. Baranya népe címmel néprajzi kiállítás a Janus Pannonius Múzeumban.

10. Halász Judit Radnóti-estje az Ifjúsági Házban.
Emlékülés az 1918-as katonalázadás évfordulójára. Ez alkalomból mutatták be
az MTV Pécsi Körzeti Stúdiójának dokumentumfilmjét.

11. 30 éves az Országos Mentõszolgálat. Ez alkalomból tudományos ülést tartottak
a POTE-n.
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május 12. Jubileumi ünnepség a Fegyveres Erõk Klubjában az MHSZ megalakulásának
30. évfordulója alkalmából.
Gyermek-onkológusok tanácskozása a PAB-székházban.
Attalai Gábor képzõmûvész kiállítása a Pécsi Galériában.

12–21. Tûzvédelmi kiállítás a Fegyveres Erõk Klubjában.
15. Pentti Helläkoski lahti fotómûvész Pécs címû kiállításának megnyitója

az Ifjúsági Házban..
17. Shakespeare: Titus Andronicus címû drámájának bemutatója a Nemzeti Színházban.

17–18. 10. Geofizikai Vándorgyûlés a Mecseki Ércbánya központjában.
18. A Grafikai Hét, 1978 országos rendezvénysorozat keretében 29 magyar grafikus

kiállítása a Képcsarnokban.
A pécsi Építõk Madrigál Kórusának hangversenye a Liszt-teremben.

22. Lehotka Gábor orgonamûvész és a pécsi Palestrina Kórus hangversenye
a Székesegyházban.

26. A Pécs-baranyai Ünnepi Könyvhét megnyitója a Színház téren.
28. Nagy Musikás Accadémia, Fünfkirchen, anno 18… címmel 19. századi

pécsi zeneszerzõk mûveibõl hangverseny a Csontváry Múzeumban.
29. Kapolyi László nehézipari miniszterhelyettes pécsi látogatása.
31. Átadták a 6/A út Petõfi utca – Tüzér utca közti szakaszát.

Országos tejipari tanácskozás a Baranya Megyei Tejipari Vállalat központjában.
június 1–2. Baranyai és Dél-dunántúli Orvosnapok a POTE-n.

Magyar-jugoszláv közgazdasági tanácskozás a Technika Házában.
5–6. Országos konferenciát tartottak a Pécsi Bõrgyárban a beruházások

szervezésének tapasztalatairól
8–9. Az Intermozg (szocialista országok agykutatással foglakozó intézeteit tömörítõ

szervezet) tudományos konferenciája a PAB-székházban.
9. Emlékülés az Ifjúsági Házban az elsõ magyar óvoda alapításának

150. évfordulója alkalmából.
11. Az V. Országos Kerámia Biennálé megnyitója a Pécsi Galériában.

12–17. Országos Gyermek-színjátszó Fesztivál.
15. Pandur József festõmûvész kiállítása a Ságvári Endre Mûvelõdési Házban.
19. Zenélõ pécsi udvarok: A Dijoni Trió hangversenye a Hotel Minaret udvarán.
26. Halász Béla pécsi orgonamûvész és a Pécsi Nevelõk Háza Kamarakórusa

hangversenye a Székesegyházban.
29. Zenélõ pécsi udvarok: a Komló Spirituálé Kvartett hangversenye

a Hotel Minaret udvarán.
30. Országos bõr- és cipõipari kiállítás nyílt a Közgazdasági Szakközépiskola épületében.
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2003 TAVASZ EGYÉNI ELÕFIZETÕK
Abau Samra Judit • Abau Samra Khaled • Ács László (Rábagyarmat) • dr. Ács Zoltán • dr. Ádám Antal • dr. Andrásfalvy Bertalan
(Hosszúhetény) • Angster József • dr. Antal Borbála • dr. Balatonyi Gábor • dr. Balatonyi Zoltán • Balázs Gábor • Bánfai Antal • dr. Bánhegyi
Mihály & Komoróczy Ildikó • dr. Bank József • dr. Barcza Tiborné (Budapest) • dr. Barri Istvánné • Baricz Imre (Mohács) • Baronek Jenõ •
Baum Attila • Baum Károly • Baumstark Mihály (Villány) • Begovácz Rózsa • Békés Lajos • Békés Sándor • dr. Bellyei Árpád • dr.
Benyovszky Imre • dr. Berki László & dr. Cséri Anikó • Berkovits, Tivadar (Svédország) • Betlehem István • Betlehem László • dr. Bihariné
Bauer Zsuzsa • Birinyi Zoltán • dr. Bíró József • dr. Boda József • Boda Miklós • Bóday Barna • Bóday Miklós • Bóday Zoltán • dr. Bodor And-
rás (Komló) • Bókay Endre • Borbáth Sándor (Gyõr) • Boros László • Borsy Károlyné • dr. Bödõ László • dr. Brantner Ottóné (Szentlõrinc) •
Budai Jánosné • dr. Búzás Tibor • Czeininger Tamás (Orfü) • Czerpán István • dr. Csaba Tamásné • Csonka Károly • dr. Dankó István • dr.
Deli József & Szegvári Csilla • Dénesi Ödön • dr. Depinyi Ildikó • Depinyi János (Vecsés) • Derényi László (Vác) • Dévényi Sándor • dr.
Dobay Péter • Dobó Rudolf • dr. Egerszegi Zoltán • Egyed Kálmán • dr. Ernyes Mihály • Fedeles Tamás • Ferenci József & Ivicz Ilona • Figler
Csilla • Filákovity István • Fitos Gábor • dr. Flerkó Béláné • Frankovics György • dr. Fulmer Gábor • Fülöp Zsolt • dr. Füredi Péter • Gábor Oli-
vér • Gál Éva & Márfi Attila • Gálhidy Éva • Gálos Éva • Gállos Orsolya (Pécsvárad) • Gáspár Csaba • dr. Gáspár Gabriella • Gáspár László
(Budapest) • Gasz Zoltán • Golob Ferenc • Gömöry János • Grisnik Zoltán • Guld József • Gungl László • dr. Györey Ferencné • Hágen Jó-
zsef • dr. Hajnal László • dr. Hajzer Lajos • Halász Károly • dr. Halda Tamás • Hámory László • Haraszti Ágnes • Haraszty Gábor
(Pécsudvard) • Hasenauer András • dr. Havasi János • dr. Hazafi Zoltán (Budapest) • Hegedûs Lajos • Hencze Tamás & Király Magdolna
(Budapest) • Hengl Lajos (Mohács) • Hermesz Miklós (Budapest) • Hideg József • Hidvégi József • Higi Gyula • Hormay Mihály • dr. Horn Já-
nos (Budapest) • Horváth Béla (Budapest) • Horváth Sándor (Harkány) • Horváth Zoltán • Horváthné Buchert Eszter (Abaliget) • Huba Jó-
zsef • Hudvágner Sándor • Ijjász István • Illa Gyula • dr. Illei György & dr. Donhoffer Ágnes • Jakabucz Ildikó • dr. Jandó Péter • dr. Jankó Ta-
más • dr. Jéki László (Budapest) • Jeszták Urszula • Jevtuhov Boglárka (Komló) • dr. Jobst Kázmér • dr. Jobst Pál • Joó Anna & Fekete Lász-
ló • dr. Kádár Géza • dr. Kádár Géza (Szombathely) • Kálózdi Zsuzsanna • Kamarás Júlia • Kamu Zoltánné • Kanizsai István • Karancsi Ilus •
Kele Zsolt • dr. Kelemen László • Kellermayer Ildikó • Kerekes Imre • dr. Kéri István • Kerényi János • Keszkenyõs Imre (Keszü) • Kilár Gyõzõ
• Kilár Zsolt • Kis Jánosné • Kiss Tibor • dr. Kocsis Béla • Koltai Erika • dr. Korinek László • dr. Kósa László • Kovács Attila • Kovács Gyula •
Kovács Imre • Kovács Szabó János • Kováts Józsefné • Kraft János • dr. Krassó Sándor • dr. Krommer Károly • Kukai András • Kungl János •
Laczayné dr. Dombay Sarolta (Kecskemét) • Laczhegyi Béla • Lafferton Gyõzõ • Lakatosné Novotny Sarolta • Légrádi Szabina (Baja) • dr.
Lehmann Antal • Lénárd József • Lengvári István • Lenkovics László • Liska Györgyné • Lobanova, Inna • dr. Lovász György • dr. Lovász
Istvánné • Lovász Lázár • Lukács György • dr. Madas Éva (Székesfehérvár) • Madas Katalin • Magay Miklós • dr. Makoviczky Gyula • Mánfai
Ildikó • Markó Imre • Marsai Ágnes (Hosszúhetény) • Matkovits Kretz Eleonóra • dr. Mátrai Béla • Mátyusné Varga Mária (Komló) • dr. Mé-
hes Károly • Mendly Lajos • T. Mérey Klára • dr. Mestyán Gyuláné • dr. Mestyán Ildikó • dr. Mezey Béla • Mihályi István • Molnár G. Judit •
Molnárné Garai Edit • Móró Mária Anna • dr. Mózsa Szabolcs (Budapest) • Nádor Katalin (Bogád) • Nagy Csaba • Nagy Erzsébet • dr. Nagy
Éva (Budapest) • dr. Nagy Gábor • Nagy István (Szombathely) • dr. Nemes János • Németh Miklós (Pákozd) • Németh Norbert • Norgauer
Mária • Nürnberger Géza • dr. Nyers József • Nyögéri Lajos • Ojala, Harri • Orovicza Mátyás • Oszvald Pál • Paksy Sándor • id. Pálfy Attila •
ifj. Pálfy Attila • Paluska Zoltán • Pálinkás István • dr. Pandúr József • Papp Béla • Papp Gábor • dr. Pásztoryné Kovács Julianna • dr. Páva
István • Péntek Aladárné • dr. Pesti János • Peták Péter • Pete József • Péter Ágnes • Péter Pál • dr. Péteri Zoltán (Majosháza) • Petrovits
Béla • Petrovits József • Pusztafalvi Gábor • dr. Rácz Gábor (Keszthely) • dr. Rácz-Kotilla Erzsébet • Rajnai Attila • dr. Rákóczy István • dr.
Rákosyné dr. Vass Klára • Ravasz Gyöngyvér • Raýman János • Rétfalvi Sándor • dr. Roisz Andrásné • dr. Román Lászlóné • T. Rónaky
Edit • Rozvány György • Rozs András • Rusznyákné Gaszt Felícia • Salamon Nándor (Szombathely) • Sallay Árpád • Sallay Gábor •
Sándorné Gacsályi Irma • Schaller Károly • dr. Schmidt József • Selmeczi László • Sey Gábor • Simon Éva • dr. Simon Higin (Kozármisleny)
• dr. Sólyom László (Budapest) • dr. Somosi Konrád (Komló) • Somosi László • Staub Ernõ • Stenczer Béla • dr. Süle Tamás • Sülle Ferenc •
Sümeghy Gyöngyvér • dr. Schweitzer Gábor (Budapest) • Szabados György • Szabó Klára Gabriella (Budapest) • dr. Szabó István (Buda-
pest) • dr. Szabó László Gy • dr. Szabó László (Miskolc) • Szabóné Kõnig Éva • Szalai József • Szalay Lajos • Szántó Dezsõ • dr. Szebényi
Imre (Budapest) • Szeifert Judit • Szeléné Beck Irma • Szentivánszki Jeromos • Szentkutiné Szirtes Mónika (Gárdony) • Szieberth Istvánné
• Szieberth József (Balatonföldvár) • Szieberth Judit • Szirmai Csaba • Szirtes Béla • Szirtes Zoltán (Kõvágótöttös) • Szluka Balázs • dr. Ta-
kács Imréné • dr. Tamási Károlyné • Tamon Attila (Pellérd) • Temesi Endre Miklós • Tímár Györgyné • Tirkala Ferenc • dr. Tóbiás János • dr.
Tóth József • dr. Tóth Gyula • G. Tóth Károly • Tóth Mihályné • dr. Tóth Mária • Trebbin Ágost • Treszné Baronek Éva (Bátaszék) • Tüskés Ti-
bor • dr. Ujvári Jenõ • Ursprung János • dr. Vadon Gábor (Budapest) • Vakaró József (Komló) • dr. Varga Csaba (Budapest) • dr. Varga Gyu-
la • Varga Koppány & Merhán Orsolya (Budapest) • dr. Varga Levente • Varga Mihály • Vargáné Apagyi Erzsébet • Várnagy Attila •dr. Varró
Zoltán & dr. Darók Judit • Végh Tibor • dr. Visegrády Lajosné • Visy Zoltán (Budapest) • dr. Visy Zsolt • Weber Béla • Weller János • Wenczel
Csilla • Wenckheim István • Werner Imre • Wolosz Róbert • Wolosz Vera • Zalay Buda • dr. Zemplényi Vera • Zengõvári Mária (Budapest) •
dr. Zimonyi József • Zolotnoky Ferenc • dr. Zoltai Ákosné • dr. Zsigmond Endréné (Szombathely)

INTÉZMÉNYEK
Apáczai Nevelési Központ Könyvtára • Baranya Megyei Bíróság • Baranya Megyei Levéltár • Belvárosi Általános Iskola • Ciszterci
Rendház • A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma • Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtár (2) • Egészséges Városért Alapít-
vány • Hajnóczy József Kollégium (2) • Hétfõ Kft. • HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. • Hidasi Bt. • Janus Pannonius Gimnázium (3) •
Jókai Mór Általános Iskola • Jurdik és Jurdik Bt. (Kozármisleny) • Kodály Gimnázium • Központi Bányászati Múzeum (Sopron) • Lauber
Dezsõ Városi Sportcsarnok • Mecsek Egyesület • NOXATRADE Kft. • Pécs-Baranyai Kereskedelmi- és Iparkamara • Pécs-Baranyai TIT
• Pécsi Táfûtõ Kft. • Pécsi Vízmû Rt. • PTE Egyetemi Könyvtár • PTE BTK Filozófia-Politológia Szakkönyvtár • PTE BTK-TTK Könyvtár •
PTE Pollack Mihály Mûszaki Fõiskola Könyvtára • PTE Társadalomtudományi Szakkönyvtár • PTE Mûvészeti Kari Könyvtár • FVM Szõ-
lészeti és Borászati Kutató Intézet • Teleki Blanka Kollégium • Régészeti Múzeum • Szivárvány Gyermekház • Zrínyi Miklós Nemzetvé-
delmi Egyetem (Budapest)

Az újabb befizetõket félkövér betûvel emeltük ki.
A megkésetten befizetõk nevét következõ számunkban feltüntetjük.
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