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FEDELES TAMÁS

ZSOLOZSMA, ZARÁNDOKLAT, HATALMASKODÁS
A késõ középkori pécsi kanonokok mentalitása

A pécsi székeskáptalan tagjainak késõ középkori életmódját vizsgálva egy
korábbi tanulmányomban a kanonokok anyagi lehetõségeit vettem górcsõ alá.1 Je-
len írásomban megkísérlem a pécsi javadalmasok mentalitását bemutatni az
1354–1526 közötti években.

Liturgikus feladatok
A közös élet felbomlásával párhuzamosan a kanonokok eredeti liturgikus fel-

adataikat is mindinkább helyettesekre bízták, akik a székesegyház alsópapságából
kerültek ki. Ennek hátterében többek között a kanonokok sokoldalú elfoglaltsága állt;
valamint az, hogy a stallumok egy része áldozópapok számára volt fenntartva
(sacerdiotialis stallumok), azonban a kanonokok nagyobb hányada csak az alsóbb
egyházi rendeket vette fel. Ez a folyamat magától értetõdõen „európai” jelenség volt.2

A helyben tartózkodó kanonokok minden bizonnyal részt vettek a székesegyház litur-
gikus cselekményeiben: az ünnepi szentmiséken, a vecsernyén, a zsolozsma egyes
imaóráin, azonban erre vonatkozó adatokkal nem rendelkezünk. Tudjuk, hogy Eszter-
gomban pl. a jelenlévõ kanonokok részt vettek, vagy legalábbis részt kellett venniük, a
konventmisén és vecsernyén. A zsolozsma többi imaóráján a prebendáriusok, karpa-
pok, ministránsok mondták az imákat az éneklõkanonok helyettesének (succentor)
felügyelete alatt. A vecsernyén a helyettes olvasókanonok (sublector) vezetésével
részt vettek az iskolások és más karingbe öltözött fiúk (ministránsok) is.3 A helyben tar-
tózkodó kanonokok kórusszolgálatát jól szemlélteti a mainzi káptalan gyakorlata. Ott
ugyanis a javadalmasok számára az volt a legfontosabb, hogy a közös liturgián való
részvételükért megkapják az õket megilletõ összeget (Präsenzgeld), így nem megle-
põ, hogy nem is vettek részt a teljes misén, zsolozsmán.4

Egyházi rend és lelkipásztori szolgálat
A katolikus egyházban ma is, csakúgy mint a középkor folyamán, alapvetõ-

en két státust különböztetünk meg: a világit (laikus) és az egyházit (klerikus). A kle-
rikus állapoton belül a középkorban megkülönböztették az ún. kisebb és a nagyobb
ordókat. Az elsõ kategóriába a következõk tartoztak: ostiarius, lector, exorcista,
acolytus; a nagyobb rendek pedig ebben a sorrendben követték egymást:

2

1 Pécsi kanonokok életmódja a késõ középkorban. In: Pécsi Szemle, 2005. tavasz 6–14. p.
2 Hauck, Albert: Kirchengeschichte Deutschlands. V/1. Berlin– Leipzig. 1954.8 V/1. 198–199. p.
3 Kollányi Ferenc: Esztergomi kanonokok 1100–1900. Esztergom, 1900. 247–248. p.
4 1422-ben Castiglione Branda bíboros által kiadott reformdekrétum elõírta, hogy amennyiben a kano-
nokok a jelenléti juttatásukat meg kívánják kapni, úgy a kórusszolgálat teljes idõtartamán kötelesek je-
len lenni. Az elõírást azonban nem vették figyelembe, így 1485-ben ismételten meg kellett ismételni azt.
Hollmann, Michael: Das Mainzer Domkapitel im späten Mittelalter (1306–1476). (Quellen und
Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte. Bd. 64.) Mainz, 1990. 86–87. p.
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subdiaconus, diaconus, presbiter. Végül a legmagasabb felszenteléssel járó rend
a püspöki.5 A magasabb rendeknél a következõ alsó korhatárokat állapították meg:
subdiaconus 18., diaconus 20., presbiter 25. életév.6

A kanonokoknak nem kellett felszentelt papoknak lenniük,7 a vienne-i egye-
temes zsinat (1311) csak azt rendelte el, hogy a székeskáptalanok tagjai minimum
alszerpapok (subdiaconus) legyenek, mivel csak abban az esetben rendelkeztek
szavazati joggal a káptalani gyûléseken.8 Az egyes testületek természetesen ma-
gasabb követelményeket is támaszthattak tagjaikkal szemben.9 Trierben pl. a 13.
század során diakónusok lehettek csak a káptalan tagjai, sõt egyes méltóságvise-
lõk számára kötelezõvé tették az áldozópapi rend felvételét.10 A méltóságviselõk
számára ugyancsak ajánlott volt a áldozópapi ordó felvétele Liege-ben.11 Egyes
testületekben a felszentelt papok számára volt fenntartva a stallumok egy része:
Kölnben hét, Mainzban négy, Liege-ben hat, Halberstadtban kettõ, Augsburgban
négy, Lübeckben nyolc, Utrechtben pedig egy.12 Salisburyben a prebendákat há-
rom részre osztották, így voltak alszerpapi, szerpapi és áldozópapi javadalmak.13 A
magyar káptalanok közül Budán megkülönböztették az alszerpapi és az áldozópa-
pi javadalmakat, míg Fehérvárott elõírták (1234), hogy a 40 javadalmas közül 17 le-
gyen felszentelt pap.14 Az általam ismert kanonoki testületek közül mindössze
Exeterben írta elõ a szabályzat, hogy valamennyi javadalmasnak felszentelt pap-
nak kellett lennie.15 A fentiek egyenes következménye volt, hogy a testületekben
általában az áldozópapok aránya alacsonyabb volt.16 Az exeteri példa mellett a
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5 Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Budapest, 1971. 46. p.; Szuromi
Szabolcs Anzelm: Egyházi intézménytörténet. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgra-
duális Intézet I. 5. Budapest, 2003. 104–105. p.
6 Békefi Remig: A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig. Bp., 1910. 52. p. Vö. Lepine, N.
David: Brotherhood of Canons Serving God. English Secular Cathedrals in the Later Middle Ages.
(Studies in the History of Mediavel Religion 8.) Woodbridge, 1995. 66. p.
7 Mályusz… i.m. 1971. 67. p.
8 Hollmann… i.m. 1990. 17. p., Santifaller, Leo: Das Brixner Domkapitel in seiner persönlichen
Zusammensetzung im Mittelalter. 2 Bde. (Schlern-Schriften 7.) Innsbruck 1924–1925. 87. p.
9 „Item alle thümherren sollen yr pfrunde selber verdienen und auch alle priester sein […]”, fogalmazott
a Zsigmond császár reformjait összeállító névtelen szerzõ. Reformation Kaiser Siegmunds. Hrsg. von
Koller, Heinrich. (Monumenta Germaniae Historica 500–1500. Staatsschriften des späteren Mittelalters.
Bd. VI.) Stuttgart, 1964. 74. p.
10 Bastgen, Hubert: Die Geschichte des Trierer Domkapitels im Mittelalter. (Görres-Gesellschaft, Sektion für
Rechts- und Sozialwissenschaft, Heft 7.) Paderborn, 1910. 37–39.p.: dékán, skolasztikus, kántor, custos.
11 Santifaller… i.m. 1924–25. 88. p.
12 Hauck… i.m. 1954. 199. p.
13 Lepine… i.m. 1995. 70. p.
14 Köblös József: Az egyházi középréteg Mátyás és a Jagellók korában. Társadalom- és mûvelõdéstör-
téneti tanulmányok 12. Budapest, 1994. 15–17. p.; Kubinyi András: Budapest története a késõbbi kö-
zépkorban Buda elestéig (1541-ig). In: Budapest Története II. Budapest története a késõbbi középkor-
ban és a török hódoltság idején. Gerevich László, Kosáry Domokos (szerk.), Budapest, 1973. 76. p.
15 Lepine… i.m. 1995. 70. p.
16 Néhány példa: Lepine… i.m. 1995. 71. p.; Bittins, Ursula: Das Domkapitel von Lucca im 15. und 16.
Jahrhundert. (Europäische Hochschulschriften, Reihe III. Geschichte und ihre Hilfswissenschaften Bd.
534.) Frankfurt am Main, 1992. 106. p., Fouquet, Gerhard: Das Speyerer Domkapitel im späten Mittelalter
(ca. 1350–1540). Adlige Freundschaft, fürstliche Patronage und päpstliche Klientel. Bde I–II. (Quellen und
Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte. Bd. 57.) Mainz, 1987. I. 194. p., Grimme, F.: Das
Metzer Domkapitel im ausgehenden Mittelalter. In: Elsaß-Lothringisches Jahrbuch, 11. (1932) 65. p.
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brixeni és az esztergomi kanonokról tudjuk, hogy a késõ középkorban többségben
voltak az miséspapok. Brixenben ez a változás, a testület monográfusa szerint,
egyenes arányban állt a polgári-paraszti származású személyek arányának testü-
leten belüli növekedésével.17 Esztergommal kapcsolatban csak azt tudjuk, hogy
1397-ben a 39 kanonok közül 34-en voltak felszentelve.18

Pécsett hasonlóan kevés adattal rendelkezünk kanonokjaink egyházi státu-
sáról, mint azzal korábban már Köblös József is szembesült az általa vizsgált tes-
tületek esetében.19 Összesen 80 javadalmas esetében tudjuk biztosan, ill. feltéte-
lezzük nagyobb valószínûséggel egyházi állásukat, amely mindössze 20%-os
aránynak felel meg.20 Ahol a forrásaink nem jelölték, hogy az illetõ az egyházi rend
fokozatai közül melyiket vette fel a következõ eljárást alkalmaztam. Amennyiben
plébánosként, püspöki vikáriusként, vagy prédikátorként tevékenykedtek, úgy az
áldozópapok közé soroltam õket, jóllehet tisztában vagyok azzal, hogy a plébáno-
sok esetében elõfordulhatott, hogy csak a plébánia javadalmát élvezték, a szentmi-
séket és az egyéb felszenteléshez kötött funkciókat (mindenekelõtt a szentségek
kiszolgáltatását) káplánjuk (nyilván ez esetben õ felszentelt pap) mutatta be, ill. vé-
gezte. A klerikus terminussal jelölt személyek esetében a gyakorlat azt mutatja,
hogy azt általában az alsóbb egyházi rendek esetében alkalmazták. Két pécsi ka-
nonok a késõbbiekben megházasodott. Az õ esetükben nyilván arról lehetett szó,
hogy csak a kisebb rendeket vették fel, amely nem zárta le elõttük a laikus életbe
való visszatérést.21 A pécsi káptalan esetében a kisebb és nagyobb ordók megosz-
lása a következõképpen alakult.

Ordó Szám % Összesen

kisebb

alsóbb 2 2,5

21 fõ –26,25%klerikus 17 21,25

acolitus 2 2,5

nagyobb

subdiaconus 4 5

59 fõ –73,75%diaconus 2 2,5

presbiter 53 66,25

Összesen 80 100 80 fõ –100%
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17 Santifaller… i.m. 1924–1925. 92. p.
18 Kollányi Ferenc: Visitatio Capituli E. M. Strigoniensis Anno 1397. In: Történelmi Tár 1901. 74. p., 99. p., 252. p.
19 Köblös… i.m. 1994. 69. p.
20 Összesen 376 kanonok szolgált az elemzés alanyául.
21 A cölibátus csak a nagyobb rendek esetében volt kötelezõ. „Igitur sunt gradus ecclesiastici, videlicet
ostiarii, lectores, exorcistae, acolythi, subdiaconi, diaconin et sacerdotes [...] Tres tantum ultimi et quartus
scilicet episcopatus dicuntur sacra castimonia a castitate et continentia, quam inducunt.” A veszprémi egy-
ház 1515. évi zsinati határozatai. Közzéteszi: Solymosi László. Budapest, 1997. 62–63. p.
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Adataink alapján tehát azt a következtetést vonhatnánk le, hogy a pécsi
székeskáptalan esetében a kanonokok jelentõs része felvette a nagyobb egyházi
rendeket, sõt döntõ többségük áldozópap volt. Ezt a megállapítást, ha egyáltalán a
sok feltételes eset miatt megkockáztatható, nagy óvatossággal kell kezelnünk. Te-
hát csak annyit állíthatunk, hogy a 80 személy többsége nagy valószínûséggel
pappá volt szentelve.

Egyetlen személy esetében tudjuk nyomon követni, a magasabb rendek fel-
vételének egyes állomásait. Glowinói Pál 1445-ben nyerte el a pécsi kisprépost-
ságot, ám ekkor még csak a kisebb rendeket vette fel. 1452-ben aztán elérkezett-
nek látta az idõt, hogy végérvényesen az egyházi pálya mellett döntsön, így elõször
alszerpappá, majd szerpappá, majd a következõ évben áldozópappá szenteltette
magát.22 Ebbõl pedig egyértelmûen világos, hogy Pécsett nem volt követelmény az
alszerpapi rend felvétele sem a káptalanba való bejutáshoz.

A lelkipásztori feladatok terén is egyenetlenségek mutatkoznak a különbözõ
testületek között. Angliában a kanonokok kis része vett részt a pasztorációban,23

ezzel szemben Brixenben pl. a 15. század folyamán általános a kanonokok plébá-
nosi feladatvállalása.24 A magyar testületek közül Fehérvárról, Gyõrrõl és Po-
zsonyról tudjuk, hogy a kanonokok részt vállaltak a lelkipásztori munkából, ám az
esztergomi kanonokokra ez már nem jellemzõ.25 Káptalanunkat tanulmányozva
azt látjuk, hogy a kanonokok 5%-a, 19 személy látott el plébánosi feladatokat. Hat
kanonok a Szt. Bertalan városi plébánia, két személy a Szt. Benedek apát temp-
lom, míg egy fõ a falakon kívüli Mindenszentek plébániatemplom élén állt, amely
azt jelenti tehát, hogy 47%-ban Pécs város plébániáin tevékenykedtek. Három ka-
nonok a káptalan székhelyétõl nagyobb távolságban tevékenykedett: Cserdi Imre
Budán,26 Korponai János Korponán,27 míg egy Miklós nevû javadalmas Sáros-
ban.28
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22 1452. szeptember 23.: subdiaconus, 1452. december 23.: diaconus, 1453. március 31.: presbiter.
Repertorium Germanicum. Bd. VI. 1. Bearb. v. J. F. Abert (†), W. Deeters. Tübingen, 1985. Nr. 4716.
23 Lepine… i.m. 1995. 137. p.
24 Santifaller… i.m. 1924–1925. 159–163. p.
25 Köblös… i.m. 1994. 68–69. p.
26 Monumenta Romana Episcopatus Vespremiensis – A veszprémi püspökség római oklevéltára…
Edita Collegio Historicorum Hungarorum Romano Közrebocsájtja a Római Magyar Történeti Intézet,
I–IV. Budapest, 1896–1907. III. 68. p.
27 Codex diplomaticus Regni Hungariae ecclesiasticus ac civilis, ed. Fejér, Georgius, Budae,
1829–1844. I–XI. X/8. 581–583. p.; Bónis György: A jogtudó értelmiség a Mohács elõtti Magyarorszá-
gon. Budapest, 1971. 102. p.; Budapest történetének okleveles emlékei III. Kumorovitz Lajos Bernát
(szerk.), Budapest, 1987. Nr. 677.
28 Codex diplomaticus… i.m. X/7. 602. p.
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Plébános-kanonokok
Szám Név Év Plébánia

1. András 1382 Pécs–Szt. Bertalan

2. Cserdi-i Imre 1431–1434 Buda–Szt. László

3. Demeter 1472 Hegyszentmárton

4. Frankói János 1354–1358 Pécs–Szt. Bertalan

5. Kaproncai András 1493–1508 Szentgyörgy

6. Korponai János 1416–1427 Korpona

7. Kovácsszénai András 1430–1453 Pécs–Szt. Bertalan

8. Márton, Imre fia 1406 Szék

9. Mátyás 1451–1460 Pécs–Mindenszentek

10. Mihály 1444–1464 Pécs–Szt. Benedek

11. Miklós 1434 Sáros

12. Miklós 1442 Pécs–Szt. Bertalan

13. Mohácsi Mihály 1442
Pécs–Szt. Benedek ?
Szt. Bertalan

14. Péter, Bereck fia 1402 Ötvös

15. Péter, Márk fia 1393 Szt. Kozma, Damján

16. Szekcsõi Lukács 1410 Szõlõs

17. Tamás (I.) 1335–1357 Szt.–Bertalan

18. Tamás, Miklós fia 1401 Breztowich

19. Zloteg Fábián 1438 Stezesa

Cölibátus
A cölibátus terén Pécsett nem tapasztalunk visszaéléseket, noha kanonok-

jaink közül kettõrõl tudjuk, hogy megnõsültek. Galvano aszúági fõesperesnek
1393-ban ezért kellett megválni javadalmától.29 Gibárti Keserû Mihály pécsi java-
dalomviselését követõen, 1524-ben hagyta el az egyházi pályát, majd 1526-ban
megnõsült.30 Nyilván õk csak az alsóbb egyházi rendeket vették fel, így nem oko-
zott nehézséget a világi társadalomba való visszatérésük. Ezt támasztja alá Csáki
János kérvénye, aki 1404-ben közjegyzõi hivatal ellátására kapott engedélyt a pá-
pától. Az oklevélbõl megtudjuk, hogy még nem volt nõs és az egyházi rendeket
sem vette fel.31 A kanonoki javadalmat élvezõk házasságkötése sem pécsi specifi-
kum, hiszen más magyarországi káptalanok esetében is van erre példa.32

Forrásaink nem tudósítanak azonban kanonokjaink konkubinátusáról, sem
pedig törvénytelen gyermekeirõl, noha korszakunkban ezek sem voltak példa nél-
küliek a magyar és a külföldi testületekben. Vasváron 1483-ban a következõ sza-
bályt hozták: amennyiben egy kanonok nyilvános nõt (mulieres publicas) enged
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29 Monumenta Vaticana Historiam Regni Hungariae Illustrantia. Vatikáni magyar okirattár. I/1–6. II/1–3.
Budapest, 1881–1909. [reprint: 2000] I/3. 229–230. p.
30 Fógel József: II. Lajos udvartartása. Budapest, 1917. 31–32. p.
31 1404. augusztus 27.: „[…] Ego Johannes Blasii de Czaak, clericus non coniugatus, nec in sacris
ordinibus constitutus […]” Monumenta Vaticana… i.m. I/4. 604–605. p.
32 Köblös… i.m. 1994. 69. p.
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házába, egy hónapra kizárják, a renitenseket a legsúlyosabb büntetés terheli. Zág-
rábban 1484-ben határozott úgy a testület, hogy a kanonokok gyanús nõket boro-
zás és éjjeli tartózkodás céljából házukba ne engedjék. Aki megszegi egy évre min-
den kanonoki jövedelmétõl elesik. Amennyiben prebendárius, vagy más klerikus
vét e rendelet ellen, a toronyba zárják három napra, ahol csak kenyeret és vizet
kap.33

Borfogyasztás
Köztudott, hogy a középkorban Magyarországon is a víz helyett – elsõsor-

ban egészségügyi okokból – a borfogyasztást részesítették elõnyben.34 Sokszor
olvashatjuk a káptalanok rendelkezéseit, melyekben a kanonokok mértéktelen bor-
fogyasztását, kocsmák látogatását szankcionálták. Esztergomban a kocsmákat lá-
togató kanonokok büntetése öt forint volt. A zágrábi kanonokok több alkalommal
házukban kocsmákat tartottak, amelyet szintén tiltott a káptalan szabályzata.
Metzben többször elõfordult, hogy a kanonokok egész éjszaka mulattak, majd tel-
jesen lerészegedve érkeztek a zsolozsmára.35

Pécsett Szatmári György püspök (1505–1521) humanista körének tagjairól
tudjuk, hogy „az újplatonikus divat szerint tudós társalgással fûszerezett
symposionokat rendeztek, amelyeken a mértéktelen ivászat sem volt ritka”.36

1516-ban, a Mihály vikárius házában lezajlott egyik ilyen baráti összejövetel alkal-
mával a bor és vízkedvelõk érveltek igazuk mellett. Macedóniai László baranyai
fõesperes a borivás mellett foglalt állás. Hagymási Bálint, humanista nevén
Valentinus Cybeleius Varasdiensis kanonok pedig a Mûvecske a Bor és Víz dicsé-
retérõl és megszólásáról c. munkájában állított a történteknek emléket.37 Pécs ki-
váló minõségû boráról egyébként Oláh Miklós is megemlékezett Hungária címû
mûvében. Õ is a káptalan tagja volt a 16. század második évtizedében, így hitelt ér-
demlõnek tekinthetjük tudósítását.38

Fegyverforgatás, hatalmaskodás
„Húnok szószólója, Bajon híres fia, István, egyszer a kék Tiberis partja felé

lovagolt, s meglátván egy szarvast, vágtában nekirontott, gyorsabban, mint hû tár-
sai, mint a kutyák;” olvashatjuk Janus egyik versében, melyben Bajoni István pé-
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33 Békefi… i.m. 1910. 417–420. p.; Monumenta Historica Episcopatus Zagrabiensis. I–II. Ed. Tkalèiè
Ivan Baptista. Zagrabiae, 1874. II. 426–427. p.; Külföldi testületekre lásd: Dräger, Wilhelm: Das
Mindener Domkapitel und seine Domherren im Mittelalter. In: Mindener Jahrbuch Bd. VIII. Minden,
1936. 18–19. p.; Hollmann… i.m. 1990. 89. p.; Santifaller… i.m. 1924–25. I. 98–99. p.
34 Zolnay László: Kincses Magyarország. Középkori Mûvelõdésünk történetébõl. Budapest, 1978. 318. p.
35 Kollányi… i.m. 1901. 264.p.,Tklalèiè… i.m. 1874. II. 426. p.; Grimme… i.m. 1932. 75. p.
36 K. Obermayer Erzsébet–Horváth István Károly: Macedóniai László. Egy humanista élete és Mûködé-
se a Mohács körüli évtizedekben. In: Századok, 93 (1959) 784. p.
37 Kardos Tibor: A magyarországi humanizmus kora. Budapest, 1955. 262. p., Obermayer–Horváth…
i.m. 1959. 784. p.; Petrovich Ede: A pécsi káptalani házak. Dunántúli Dolgozatok (C) Történettudományi
sorozat. Pécs, 1983. 19. p.
38 „[...] jó borban igen bõvelkedõ a város”: Oláh Miklós: Hungária. Fordította és a jegyzeteket írta: Né-
meth Béla. In: Oláh Miklós: Hungária, Athila. Kulcsár Péter (szerk.) Milleniumi Magyar Történelem, For-
rások. Budapest, 2000. 28. p.
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csi kanonok római vadászkalandját örökítette meg. A vad megsebezte lovát, miu-
tán õ kardjával csapott az állatra, de fegyvere kettétört. Ekkor hatalmas erejét
kihasználva öklével sújtott az állatra, amely lerogyott, mire társai végeztek vele. A
pompás préda fejét és trófeáját a Szentatyának, míg húsát a bíborosoknak adta.39

A vadászat is a kanonokok életmódjához tartozott a középkor folyamán, így nem
meglepõ, hogy az esztergomi káptalan 14. század végi egyházlátogatása során is
csak azt rótták fel a kanonokoknak, hogy vadászataik alkalmával a környék szõlõi-
ben gyakran kárt tesznek.40

Kanonokjainktól, mint láthattuk, nem állt távol a fegyverforgatás. Közülük
Gatalóczi Mátyásról tudjuk, hogy harcolt Luxemburgi Zsigmond (1387–1437)
seregében. Az uralkodó 1426-ban kelt adománylevelébõl értesülünk arról, hogy ér-
demeket szerzett hadjárataiban.41 Hangácsi Albert még pécsi javadalomhoz jutá-
sa elõtt, de már egri kanonokként és pankotai fõesperesként részt vett I. Ulászló
(1440–1444) hadjáratában, ott volt a szerencsétlen kimenetelû várnai csatában is
(1444), ahonnét azonban megmenekült.42

Szintén ehelyütt kell megemlítenünk, a fegyverhasználattal szorosan össze-
függõ, különbözõ visszaéléseket, hatalmaskodási ügyeket. Ezek az események ál-
talában a káptalan földesúri hatalmával voltak kapcsolatosak, illetve néhány alka-
lommal a püspöküket „segítették” a kanonokok hasonló ügyekben. Elsõként a
káptalan és a testület nemes jobbágyai, a Gadányiak között keletkezett konfliktust
említem meg. A két fél között Gadány és Jánosi birtokok tulajdonjoga miatt támadt
viszály során a kanonokok több ízben erõszakosan próbálták „meggyõzni” ellenfe-
leiket. Egy alkalommal András tolnai, Gál baranyai, Benedek valkói fõesperesek,
továbbá György õrkanonok, Mirabilisnak nevezett András kanonok, Márton dé-
kán, Pál kanonok öt helységbéli jobbágyaikkal az éj leple alatt fegyveresen hatal-
maskodva Gadány birtokra törtek. Ott Gadányi Mihály két familiárisát megverték
és nyilakkal megsebezték, két jó lovukat, ruhákat, fegyvereket és egyéb javakat el-
rabolták, feleségét és leányát a földre tiporták és „ruháikat letépve megbecstelení-
tették õket.”43 Egy másik alkalommal Gadányi Pétert Pécsett, a káptalan akaratá-
ból Benedek fõesperes, László, Rendewi János és Pál kanonok fegyveresen
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39 Janus Pannonius összes munkái. Közrebocsátja V. Kovács Sándor. Budapest, 1987. 383. p.
40 Kollányi… i.m. 1901. 264–265. p.; A passzust idézi: Körmendy Kinga: Literátusok, magiszterek, dok-
torok az esztergomi káptalanban. In: Mûvelõdéstörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Fügedi
Erik (szerk.), Budapest, 1986. 176. p.
41 Bónis… i.m. 1971. 108. p.; Fedeles, Tamás: Matthias von Gatalócz Propst von Pécs/Fünfkirchen
(1428–1437). In: Specimina Nova. Pars Prima Sectio Mediaevalis II. Red. Font, Martha. Pécs, 2003. 79. p.
42 Vitézül harcolt és több törököt levágott, amiért felmentésért folyamodott. „[…] pro absolutione
irregularitatis, quam dimicando cum Turcis contraxit.” Lukcsics Pál: XV. századi pápák oklevelei. I–II. Bu-
dapest, 1931–1938. II. Nr. 859.; Fraknói Vilmos: Mátyás király magyar diplomatái. Budapest, 1898. 51. p.
43 A zichi és a vásonkeõi gróf Zichy-család idõsb ágának okmánytára. Nagy Imre, Nagy Iván, Véghely
Dezsõ (szerk.), I–XII. Pest–Budapest, 1871–1931. V. 42–44. p.; Regeszta: Kõfalvi Tamás: A pécsváradi
konvent hiteleshelyi oklevéltára 1254–1526. Szeged, 2000. (kéziratos PhD-értekezés) Nr. 428.; Kõfalvi
Tamás: A pécsváradi hiteleshely mûködésének pécsi vonatkozásai. In: Pécs szerepe a Mohács elõtti
Magyarországon. Font Márta (szerk.) Tanulmányok Pécs Történetébõl 9. Pécs, 2001. Nr. 106.; Zsig-
mond-kori oklevéltár. I–VIII. Mályusz Elemér, Borsa Iván, C. Tóth Norbert (szerk.). Budapest,
1951–2003. I. Nr. 4961.

8
Psz_2005_03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2005_03_Osz\Psz_2005_03-Osz_10.vp
Tuesday, February 12, 2013 10:31:19 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



megtámadták, majd miután agyba-fõbe verték a pécsi vár börtönébe vetették, négy
jó lovát és fegyvereit elvették.44 1478-ban szintén több kanonok vett részt abban a
hatalmaskodásban, mely során Ernuszt Zsigmond pécsi püspök (1473–1505) fa-
miliárisaival a Nyulak-szigeti (a mai Margit-sziget) apácák, Csele nevû, baranyai
birtokára törtek és ott több jobbágyot megöltek.45 Isztrói István fõesperes ember-
ölési esetét is megemlíthetjük, jóllehet a pápa által elrendelt vizsgálat során bizo-
nyosságot nyert, hogy István vétlen volt az ügyben. A fõesperes egyik haragosa
embereivel rohanta meg õt és kíséretét, miközben Újlaki Miklós boszniai királyhoz
(1472–1477) igyekezett, aki mellett a kancellári teendõket látta el. Istvánt a táma-
dók fején megsebesítették, egyik szervitorát pedig megölték. A fõesperes két em-
bere ezt követõen végzett a támadókkal.46

Az említett példák kellõen illusztrálják, hogy kanonokjaink életmódját szû-
kebb (családjuk) és tágabb (kanonoktársaik, nemesség) környezetük egyaránt
meghatározta. A világi és egyházi élet síkjai a mindennapokban nem váltak el éle-
sen. Kétségtelen, hogy az imént említett tettek, melyek tegyük hozzá, más testüle-
tek esetében is elõfordultak, nem tüntetették fel a kanonokjainkat igazán jó szín-
ben.47 Természetesen nem csak e negatívumok jellemezték a pécsi javadalmasok
mentalítását, így személyes vallásosságukról sem szabad megfeledkeznünk.

Személyes vallásosság
Kanonokjaink közül többen hordozható oltár tartására kaptak engedélyt a

Szentszéktõl. Ez nem csupán az egyháziak kiváltsága volt, hiszen világiak is kap-
tak erre felhatalmazást.48 Ahhoz azonban nem férhet kétség, hogy a vallásos lelkü-
let egyik fontos eszköze volt. Uski János pápai engedélyt kapott hordozható oltár
használatára, továbbá arra, hogy „bármely alkalmas helyen és idõben, napfelkelte
elõtt is – zárt ajtók mögött, a kiközösítettek kizárásával és harangzúgás nélkül –
magának, familiárisainak és házához tartozóknak az interdictummal sújtott helye-
ken is” szentmisét celebrálhasson. Szintén felhatalmazást kapott, hogy az általa
választott gyóntató egyszer életében és egyszer halálakor teljes bûnbocsánatban
részesítse.49 Gatalóczi Mátyás szintén teljes feloldozásra és hordozható oltár tar-
tására kapott engedélyt a Szentszéktõl.50 Hordozható oltár használatára a követ-
kezõ kanonokok kaptak még engedélyt: Cserdi Imre,51 Németi Gergely,52 Nyiry
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44 Zichy… i.m. V. 195–203. p.
45 Magyar Országos Levéltár, Mohács elõtti Gyûjtemény, Diplomatikai Levéltár (DL) 18 040.
46 Vetera monumenta historica Hungariam illustrantia I–II. Ed. Theiner, Augustinus, Romae,
1859–1860. II. 447–48. p.
47 Cevins Marie–Madeleine de: Az Egyház a késõ-középkori magyar városokban. Kiss G. (ford.) Buda-
pest, 2003. 106. p.
48 Több kérelem található pl. Lukcsics… i.m. I–II. köteteiben.
49 Zsigmond-kori oklevéltár… i.m. IV. Nr. 1238., 1598., 1606–1607.
50 Lukcsics… i.m. I. Nr. 1451
51 Veress Endre: Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakönyve és iratai 1221–1864. Bu-
dapest, 1941. 240. p.
52 Lukcsics… i.m. I. Nr. 198.
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Tamás,53 Nagenghi Mihály,54 Szegedi Boldizsár,55 Teremhegyi Gál,56 Sartor
Demeter.57

Három pécsi javadalmasról tudjuk, hogy búcsútartási engedélyt kért „szülõ-
faluja” temploma számára. A Németiben mûködõ Szent Jakab titulusú plébánia-
egyház számára kért búcsút Németi Gergely. Büki Basó István, aki ugyan csak
késõbb lett pécsi prépost, a büki (Zala) Szt. Miklós plébániatemplom számára ha-
sonló engedélyért folyamodott.58 Gatalóczi Mátyás azért folyamodott, hogy a zág-
rábi egyházmegyében fekvõ gathaluczi Szent Kereszt plébániatemplomban tíz ke-
resztényt teljes bûnbocsánatban részesítsen, valamint, hogy a Szent Kereszt
feltalálásának (május 3.) és a felmagasztalásának (szeptember 14.) ünnepén bú-
csút tarthassanak. Valószínûleg e templom számára kívánt relikviákat szállítani,
melyért szintén kérvénnyel fordult a kúriához.59

Két kanonokról tudjuk, hogy kápolnát építtettek. Cserdi Imre 1434-ben enge-
délyt kapott arra, hogy Rómából ereklyéket küldhessen haza és családi birtokukon
testvéreivel – András, Gál és János – kápolnát építhessen a Szent Megváltó, vala-
mint István, László és Imre királyok tiszteletére, amelyben a relikviákat elhelye-
zik.60 Handó Györgyrõl pedig azt jegyezte fel Vepasiano Bisticci, hogy „prépost-
ságában gyönyörû kápolnát építtetett, ennek nagy jövedelmet biztosított mert azt
akarta, hogy a kápolnában naponként négy misét mondjanak”.61

A különbözõ kegyhelyek felkeresése ma is a vallásosság egyik fontos meg-
nyilvánulási formája, amely a középkor évszázadaira még fokozottabban érvé-
nyes.62 A középkorban a magyar zarándokok is rendre felkeresték a szent helye-
ket, közöttük természetesen kanonokjaink némelyikét is megtaláljuk.63 Zsigmond
király kíséretében érkeztek Rómába, a császárkoronázásra Gatalóczi alkancellár,
Németi Gergely és, az ekkor még pécsi javadalommal nem rendelkezõ, Büki ítélõ-
mesterek. Római tartózkodásuk alatt módjuk nyílt az Örök Város különbözõ temp-
lomait felkeresni és – amint fentebb láttuk – különbözõ folyamodványaikat a Szent-
szék elé terjeszteni.64 Itt kell megemlítenünk, hogy Rómában a Szt. Péter-
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53 Érdújhelyi Menyhért: Kutatásaim a római levéltárakban. In: Katholikus Szemle, 1896. 639. p.
54 Czaich Á. Gilbert: Regesták a római Dataria-levéltárak Magyarországra vonatkozó bulláiból II. Pál és
IV. Sixtus pápák idejébõl. In: Történelmi Tár, 1899. 246. p.
55 Érdújhelyi… i.m. 1896. 644. p.
56 Érdújhelyi… i.m. 1896. 640. p.
57 Czaich… i.m. 1899. 246. p.
58 Lukcsics… i.m. II. Nr. 198.
59 Lukcsics… i.m. I. Nr. 1452., II. Nr. 159., 283., 312.
60 Fraknói Vilmos: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római Szent-székkel. I–III. Bu-
dapest, 1901–1903. II. 410. p.; Lukcsics… i.m. II. 325. p.
61 A kápolna már létezett 1446-ban, így Bisticci megállapítását úgy értelmezhetjük, hogy a kápolnát ki-
bõvíttette és gazdagon dotálta. Ábel Jenõ: Analecta ad historiam renascentiumk in Hungaria. Budapest,
1880. 227. p., idézi Petrovich… i.m. 1983. 17. p.
62 Ohler, Norbert: Pilgerstab und Jakobmuschel. Wallfahren in Mittelalter und Neuzeit. Düsseldorf, Zü-
rich, 2000.; Pásztor Lajos: A magyarság vallásos élete a Jagellók korában. Budapest, 1940. (reprint:
2000.) 94–138. p.
63 Csukovits Enikõ: Középkori magyar zarándokok. História Könyvtár Monográfiák 20. Budapest, 2003.
64 Csukovits Enikõ: Egy nagy utazás részvevõi. Zsigmond király római kísérete. In: Tanulmányok Borsa
Iván tiszteletére. Csukovits Enikõ (szerk.) Budapest, 1998. 11–35. p.
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bazilikában gyóntatóként mûködött kanonokjaink közül Cserdi Imre és Bodrogi
Fülöp.65 Római zarándoklatuk alkalmával néhány kanonok a Szentlélek társulat
tagjai sorába lépett. Így Gergely székesegyházi fõesperes 1475-ben,66 Orjavai
Miklós 1495-ben.67 Pannoniai Ferenc kanonok 1499-ben lett a testvérület tagja,
ám a következõ esztendõben részt vett a jubileumi szentév ünnepségein. Adataink
alapján nem tudjuk, hogy eljutott-e a Szentföldre, ám szándékában állt, amint errõl
Lászai János erdélyi kanonokkal és Pesti Mátyás váci áldozópappal közösen be-
adott kérvénye tudósít. 68 Gosztonyi Tamás õrkanonok és Sáfár Gergely pécsi
polgár 1475-ben utaztak Rómába, ahol a kegyes cél mellett Miklós néhai püspök
testamentumán, mint annak végrehajtói, kívántak pápai engedéllyel módosítani.69

Diplomáciai szolgálaton az Örök Városban tartózkodó kanonokjaink is minden bi-
zonnyal felkeresték a Szt. Péter-bazilikát és további templomokat, így õket is a pe-
regrinusokhoz számíthatjuk (pl. Bajoni, Brodarics, Handó, Mohorai, Telegdi,
Turoni).

Végül meg kell említenünk Balázs valkói fõesperes kegyes adományát. Az
Okorwyze nevû patakon álló, monyarosi malmát, annak minden tartozékával,
1512-ben a patacsi pálos kolostornak adományozta.70

A kanonokok vallásosságának látszólagos kontrasztja ellenére óvakodnunk
kell az egyoldalú ítéletalkotástól. A korábbi szakirodalomban számos példa találha-
tó, amelyben vagy csak a pozitívumokat, vagy pedig csak a negatívumokat emelik
ki a szerzõk, a tárgyilagosság rovására. Magam teljes mértékben osztom Köblös
megállapítását, miszerint „minden korban más és más módon jelentkeznek a vallá-
sosság formái, és a középkorvég vallásossága jelentõsen eltér attól a képtõl, amit
sokszor a mából vagy a közelmúltból vetítenénk vissza.”71

Egyetemi tanulmányok
Szintén az egyes személyek mentalitása határozta meg, hogy a rendelkezé-

sükre álló – nem csekély – anyagi javakat mire fordítják. A testület tagságának egy
jelentõs része tudásának gyarapítására fordította az egyházi javadalmaiból szár-
mazó bevételeit. Amint az köztudott a középkori magyar káptalanok szabályzatai,
ellentétben a nyugat-európai (elsõsorban német) káptalanokkal szemben – nem ír-
ták elõ tagjaik számára a felsõfokú tanulmányokat, végzettséget. Ennek ellenére
az eddigi kutatások alapján azt látjuk, hogy a magyar kanonokok közül is nagy
számban keresték fel Európa különbözõ egyetemeit. Az esztergomi
székeskáptalanban 1183–1543 között kanonoki stallummal rendelkezõk közel
20%-a folytatott egyetemi tanulmányokat, és ezen személyek 62,5%-a szerzett fo-
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65 Monay Ferenc: A római magyar gyóntatók. Róma, 1956. 33–34. p. és 51. p.; Csukovits… i.m.2003. 132. p.
66 Monumenta Vaticana… i.m. I/5. 3.p.; Köblös… i.m. 1994. 390. p. Nr. 33.
67 Monumenta Vaticana… i.m. I/5. 45. p.
68 Monay… i.m. 1956. 56. p.
69 Timár György: A középkor az írásos források alapján. In: Sásd. Füzes Miklós (szerk.). Sásd, 1982. 114. p.
70 Iványi Béla: Egy 1526. elõtti ismeretlen kéziratos formuláskönyv. In: Történelmi Tár 1904. 500. p. Nr. 86.
71 Köblös… i.m. 1994. 70. p.
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kozatot.72 A gyulafehérvári kanonokok 34,63%-a folytatott felsõfokú tanulmányo-
kat 1381 és 1520 között.73 A Mátyás- és a Jagelló-kori egyházi középrétegrõl ké-
szített alapvetõ monográfiájában Köblös József igen részletes, sokoldalú
elemezés alá vonta az általa kiválasztott négy kanonoki testület egyetemet járt tag-
jait. Eszerint a vizsgált korszakban a budai kanonokok 23, a fehérváriak 51, a gyõri-
ek 40, míg a pozsonyiak 55%-a tanult rövidebb-hosszabb ideig egyetemen. A négy
káptalan felsõfokú tanulmányokat végzett tagjainak azonban csak 35%-a szerzett
akadémiai grádust.74 A váradi székeskáptalan tagságát analizáló Kristóf Ilona ku-
tatásaiból tudjuk, hogy 1440 és 1526 között a kanonokok 29%-a (107 fõ közül 31)
folytatott egyetemi tanulmányokat. Az egyetemet járt kanonokok közül 18 személy
szerzett fokozatot, amely 58%-os aránynak felel meg. A fõesperesek mintegy fele
nem folytatott egyetemi stúdiumokat.75

Pécsett a vizsgált 376 személy közül 77 fõ esetében mutatható ki felsõfokú
tanulmányok végzése, amely közel 20,5%-os aránynak felel meg.76 A fokozatot
szerzett pécsi kanonokok esetében európai viszonylatban is kiemelkedõ ered-
ményt kapunk, ugyanis az egyetemet járt személyek 66%-a végezte tanulmányait
akadémiai grádussal. Javadalmasaink közül a legtöbben a bécsi egyetemet láto-
gatták, majd az itáliai univerzitások következtek: Padova, Bologna, Ferrara, Firen-
ze és Róma. Prágában, Párizsban és Kölnben egyaránt két személy tanult, míg
Heidelbergben és Paviában mindössze egy-egy kanonok. Érdekes, hogy a magyar
tanulók körében igen népszerû krakkói egyetemen, ahol a magyar tanulóknak
önálló kollégiumuk is volt, mindössze egyetlen – késõbb pécsi stallumot nyert – ille-
tõ tanult. A Magyarországon alapított kérészéletû egyetemeken (Pécs, Óbuda, Po-
zsony) egyetlen kanonokunk sem folytatott tanulmányokat, legalábbis erre vonat-
kozó adatokkal nem rendelkezünk. Ami a pécsi kanonokok tanulmányainak
idõtartamát illeti, igen nagy szóródást tapasztalunk, ugyanis 1 és 25 év a két szélsõ
érték. Az artes fakultáson (a bölcsészkar középkori megfelelõje) a magiszteri foko-
zat megszerzéséig, az elõírások szerint, hat esztendõn át kellett tanulni, majd ez-
után következhettek a magasabb stúdiumok. Az orvosi karon Párizsban hat éves
tanulmányokat írtak elõ a doktori fokozat megszerzéséhez. A kánonjogi doktori fo-
kozat megszerzése Prágában hét év tanulmányokat jelentett. A teológiai stúdiu-
mok Párizsban a világi klerikusok számára 16 évig tartottak, ezt követõen nyerhet-
ték el a doktori fokozatot. A legtöbben legkevesebb 13 esztendeig látogatták
valamelyik egyetemet, amely idõ alatt a kánonjogi doktori fokozatot (doctor
decretorum) lehetett megszerezni. Egyébként nem véletlen, hogy Európa-szerte
elsõsorban jogi tanulmányokat folytattak az egyháziak, hiszen a középkorban igen
széles hatáskörrel rendelkezõ egyházi bíróságoknak megfelelõ képzettségû mun-
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72 Körmendy… i.m. 1986. 184–185. p. és 200–201. p.
73 Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a középkorban. Bukarest, 1979. 129–132. p.
74 Köblös… i.m. 1994. 38–43.
75 Kristóf Ilona: Egyházi középrétegeink mûveltsége – egyetemjárás a késõközépkori váradi káptalan-
ban. In: METESZ Heves Megyei Szervezete, Tudományos Közlemények 5. Eger, 2002. 70. p.
76 A pécsi kanonok egyetemi tanulmányairól részletesen, hivatkozásokkal ld. Fedeles Tamás: Pécsi kano-
nokok egyetemlátogatása a késõ-középkorban. In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 17. 2005 (sajtó alatt)
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katársakra volt szükségük. Az 1279-ben Budán rendezett zsinat elõírta a
fõesperesek számára, hogy minimum három esztendõn át folytassanak kánonjogi
stúdiumokat, hogy megfelelõ felkészültséggel tudjanak ítéleteket hozni a hozzájuk
tartozó peres ügyekben. Az ismert 94 fõesperes közül 33 személy tanult egyete-
men. Közülük 18-an folytattak tanulmányokat jogi fakultáson, és egy híján vala-
mennyien fokozatot szereztek. Ezek alapján tehát azt mondhatjuk, hogy a
fõesperesek Pécsett sem tartották be a zsinati elõírást, ugyanúgy ahogy Gyulafe-
hérváron, Gyõrben és Váradon sem.

Az akadémiai fokozatot szerzett pécsi javadalmasok

Tudományterület Személy %

bölcsészet 15 28

jog 33 62

teológia 3 6

orvostudomány 1 2

ismeretlen 1 2

összesen 53 100

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy az egyetemi tanulmányok a kö-
zépkorban (is) jelentõs anyagi áldozatot követeltek a hallgatóktól. A szemeszteren-
ként fizetendõ beiratkozási díj néha még a jobb módúaknak is magas lehetett.
Ezért aztán többször is elõfordult, hogy magyar nemeseket a polgárok között je-
gyeztek be az egyetemi anyakönyvekbe, hiszen a polgárok beiratkozási díja ala-
csonyabb volt. Ezen felül vizsgadíjak, tankönyvek vásárlása és a magyarországi-
nál kétségtelenül borsosabb árak növelték a költségeket. Bécset a kedvezõbb
anyagi feltételek, olcsóbb életvitel lehetõsége is kedvezõbbé tette a magyar diákok
számára. Bécsben a magister artium grádust már – a párizsi elõírásokkal szemben
– négy év alatt lehetett megszerezni, amely mintegy 40–50 Ft-ot tett ki. Ezzel szem-
ben pl. Bolognában csak a beiratkozási díj 12 Ft-ba került.

Könyvek
Mindenképpen meg kell említenünk a kanonoki testület két bibliofil tagját,

akik humanista szellemiségüknél fogva, és nem utolsósorban Janus Pannonius-
hoz fûzõdõ kapcsolatuk révén, szinte „predesztinálva” voltak könyvgyûjtemények
létrehozására. Handó prépostról a következõket jegyezte fel Bisticci: „Firenzébe
ment, ahol 3000 forintnál is nagyobb értékben könyveket vásárolt, hogy Pécsett,
prépostsága helyén könyvtárt szervezzen. […] ebben minden tudományszakhoz
tartozó könyveket helyezett el. Több mint 300 munkát gyûjtött itt össze és maga ál-
lapította meg a könyvek elhelyezését. A könyvtár élére jó fizetéssel egy papot állí-
tott, kinek feladata volt a könyveket gondozni, a könyvtárt naponként kinyitni és be-
zárni,[…].”77 A könyvtár egyes darabjairól nem rendelkezünk információkkal, így
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77 Ábel… i.m. 1880. 227. p.
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csak a könyvtáralapítás ténye bizonyos, melyre emléktábla hívja fel a figyelmet a
préposti palota déli oldalán.

Garázda Péter is értékes könyvtárral rendelkezhetett, ám e gyûjteménynek
mindeddig csak néhány darabja vált ismertté. A Müncheni Állami Könyvtár két kó-
dexét õrzi, az egyikben Macrobius munkái, míg a másikban Cicero beszédei ol-
vashatóak. A Prágai Egyetemi Könyvtárban õrzött kódexe Justinus egy munkáját
tartalmazza. Mindhárom kötet Firenzében készült és illuminált. A negyedik kódex
az Osztrák Nemzeti Könyvtár tulajdonában van, és Lactantius egyik munkáját tar-
talmazza.78

Nyilván valamennyi kanonoknak szüksége volt breviáriumra a zsolozsmá-
záshoz, és kétséget kizáróan Szentírással is rendelkeztek. Kanonokjainkat vizs-
gálva konkrétan csak Kornis Mihályról tudjuk, hogy milyen liturgikus könyvekkel
rendelkezett. Noha veszprémi kanonokként tett testamentumából származnak in-
formációnk, minden bizonnyal pécsi mûködése során is használta azt a breviáriu-
mot, amelyet az általa Veszprémben alapított oltárra hagyott. A veszprémi domon-
kos kolostorra hagyta Antonius Florentinus confessionaléját, valamint
Leonardus Utino prédikáció-gyûjteményét. Ezeken kívül rendelkezett egy új mi-
sekönyvvel is. Mindkét szerzõ a 15. században alkotta munkáját, mindketten do-
monkosrendi szerzetesek voltak. A gyónáshoz készítette kézikönyv szerzõjét a
korszak elsõ jelentõs morálteológusának és a firenzei kora reneszánsz jelentõs
alakjának tartják, míg Utino kiváló szónok volt, akinek homíliáit tartalmazta a másik
munka. Solymosi László A veszprémi domonkosok hatásának tulajdonította,
hogy Kornis már veszprémi kanonokként megvásárolta a két munkát, majd
1484-es testamentumában a Szent Katalin-kolostorra hagyta azokat. Antonius
bûnbánati kézikönyvének magyarországi ismertségét bizonyítja többek között az
is, hogy Hess András budai nyomdájában készült el 1477-ben ennek egyik után-
nyomata. Ezeken kívül rendelkezett egy új misekönyvvel is.79

Az egyetemet járt kanonokok közül Hueveni Goeswin két könyvérõl rendel-
kezünk információkkal. Mindkettõ szakterületéhez tartozott, hiszen az egyik Halisi
Alexander teológiai munkájának egy része lehetett,80 a másik pedig a 15. század
egyik sebészeti alapmunkája volt.81
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78 Soltész Zoltánné: Garázda Péter, Nagylucsei Orbán és Szatmári György ismeretlen könyvei. Mûvé-
szettörténeti Értesítõ 7. 1958. 2–3. 120. p.; V. Kovács Sándor: Garázda Péter. In: Irodalomtörténeti Köz-
lemények, 61. 1957. 153. p., Hoffmann Edit: Garázda Péter könyvtárának címeres darabjai. In: Turul
1933. 79. p.
79 MOL Diplomatikai Fényképgyûjtemény 230044.; Solymosi László: Könyvhasználat a középkor vé-
gén (Könyvkölcsönzés a veszprémi székesegyházi könyvtárban). In: Szelestei N. László (szerk.): Ta-
nulmányok a középkori Magyarországi könyvkultúráról. Az Országos Széchényi Könyvtárban 1986.
február 13–14-én rendezett konferencia elõadásai. Az Országos Széchényi Könyvtár Kiadványai Új So-
rozat 3. Budapest, 1989. 89. p.
80 „Summa super tertio libro Sententiaruma”. Keussen, Hermann: Beiträge zur Geschichte der Kölner
Universität. In: Zeitschrift für Geschichte und Kunst, 18. 1899. 319–320. p.
81 „Summa Guidonis in Medicina”. In: Zeitschrift… 1899.
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Turoni Mihály 1484-ben, Mátyás király (1458–90) rendeletére, egy breviári-
umot adatott ki Féger Tibold budai könyvárussal, amely az elsõ nyomtatott zso-
lozsmáskönyv volt Magyarországon.82

Igen értékes, személyes jellegû adatokat jegyzett fel Budai Kakas János a
tulajdonában lévõ Johann Stoeffler és Jakob Pflaumen által összeállított öröknap-
tár 1504-es velencei kiadásába. Az almanach 1504 és 1530 közötti évek naptárait
tartalmazza, továbbá számos csillagászati táblázatot is közöl. Kakas krakkói egyete-
mista korában vásárolta öt forintért, és elsõsorban tankönyvként használta.83
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82 Kollányi… i.m. 1900. 104. p.; Winkler Pál: A kalocsai és bácsi érseki fõkáptalan története alapításától
1935-ig. Kalocsa, 1935. 25. p.
83 Címe: Almanach noua plurimis annis Venturis inseruientia: per Joannem Stoefflerinum Justigensem
et Jacobum Pflaumen Vlmensem accuratissime supputata: et toti fere Europe dextro sydere inpartita.
Cum Priulegio. Kubinyi András: Budai Kakas János és történeti feljegyzései. In: Kubinyi András: Fõpa-
pok, egyházi intézmények és vallásosság a középkori Magyarországon. METEM könyvek 22. Buda-
pest, 1999. 193–195. p.
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BOROS LÁSZLÓ

A PÉCSI BAZILIKA FESTÉSZETI PROGRAMJÁNAK
ELÕKÉPEI
1885–1891

A 19. századi Pécs mûvészeti életével foglalkozó szakmai irodalom egy-egy
kiemelkedõ mûvész vagy mesterkör bemutatásától eltekintve, napjainkig adós ma-
radt a város e korszakának összefoglaló jellegû bemutatásával. A következõkben
a remélhetõleg megvalósulandó mûvészettörténeti munkához adalékkal kívánunk
szolgálni a század végén létesült, és Pécsnek az óta is legnagyobb festészeti alko-
tás-együttese keletkezési körülményeinek megvilágításával. Az elõbbiekbõl nyil-
vánvaló, hogy a pécsi székesegyház nagy falfelületeit borító falkép-ciklusairól van
szó, amelyek tematikai összefüggésükben, kiterjedésükben, jelentõségükben
egyedülállóak a kor hazai festett fõtemplomainak hasonló alkotásai között.

Témánk kiindulópontját Karl Andreä (1823–1904) Rómából, 1885. február
28-án keltezett levele szolgáltatta, amelyet a Schmidt-féle átépítés elõtt intézett
Dulánszky Nándor (1829–96) pécsi püspökhöz (1877–96).

Andreä pécsi székesegyházbeli festõi eszköztárának és kifejezésmódjának elem-
zései során napvilágot látott találgatások és sok esetben megalapozatlan magyarázatok
helyett célszerûbb, ha a mestert befolyásoló körülmények, személyes mûvészi hatások
eredetét, mûvészi irányultságát, jellegét a kutatás eredményei alapján vizsgáljuk.

KARL ANDREÄ
A Köln melletti Mühlheimben, 1823-ban született. A kölni polgári iskolából fe-

gyelmi úton eltávolították, mert egyik tanáráról gúnyrajz-sorozatot készített. Bár
családja eredetileg nagyatyja bécsújhelyi selyemgyárának vezetésére szánta,
büntetésül, egyben, hogy rajzolói szenvedélyét korlátlanul gyakorolhassa, a szigo-
rú apa kamasz gyermekét a festõi pályára irányította. Düsseldorfban, Friedrich
Wilhelm Schadow professzor tanítványaként sajátította el a festés alapismerete-
it.1 Tanárának apja Johann Gottfried Schadow, a 19. század eleji német klasszi-
cista szobrászat jeles képviselõje, akire Canova mûvészete nagy hatást gyako-
rolt.2 A 18. század végén Itáliában, fõként Rómában tevékenykedett, amikor is gra-
fikai munkáival ért el sikereket. Klasszicizmustól áthatott mûvészetének egyenes
folytatója a vallásos tárgyú kompozíciókat és arcképeket alkotó ifjabb Schadow, aki
apjának kifejezõeszközeibõl, formanyelvébõl sokat merített.

Karl Andreä 1845-ben Rómába ment, ahol négy évig grafikai és festészeti
stúdiumok révén képezte magát. Közben Drezdában, majd Münchenben is dolgo-
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1 Selbstbiografie des Malers Professor Carl Christian Andreae. In: Carl Christian Andreae (1823–1904)
Austellungskatalog. Sinzig, 2004. 7. p., valamint Die jüngst restaurierte Kathedrale von Fünfkirchen.
Wien, 1891. 45. p.
2 Mûvészeti Lexikon. Zádor Anna–Genthon István (szerk.) IV. kötet, Budapest, 1968. 230. p.
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zott. Ismét Rómában a Campo Santo kifestéséhez szolgáló vázlatok elkészítésé-
ben Peter Cornelius, a neves német történeti festõ, a düsseldorfi, müncheni majd
a berlini akadémia igazgatója mellett segédkezett.3 Andreä már e jelentõs mûvé-
szeti központokban került kapcsolatba a reá nagy mûvészi hatást gyakorló
Cornelius-szal. Ezen szakmai elõzmények után nem meglepõ, hogy a klassziciz-
mus formarendjén nevelkedett elõdök hatása meglehetõs nyomatékkal érvénye-
sült mûvészetében. 1854-ben Drezdában telepedett le, ahol 25 évig alkotott. Tevé-
kenysége során számos oltárképet festett, amelyekkel külföldi és hazai,
németországi megrendeléseinek tett eleget. Geissel kölni érsek megbízásából a
teljes bibliát képekkel tette szemléletessé. Ezt a képes biblia-kiadványt a mainzi és
trieri egyházmegyei iskolák használatára rendelték. Albrecht Dürer stílusában fa-
és rézmetszõk számára elõrajzokat is készített, amelyeket elõszeretettel használ-
tak Európán kívüli területeken, így Indiában is.4

1881-ben tíz gyermekével az általa igen kedvelt családi birtokára, a Rajna
melletti Sinzigbe költözött, ahol a következõ évben vette kézhez az újjáépítendõ
pécsi székesegyház kifestésére szóló megbízatását.

Mûvészek és a festészeti program
A székesegyház teljes átépítése ellen tiltakozó káptalani testület mindössze

a székesegyház homlokzati megújítására hívta meg a középkori épületek purista
szellemû átalakítását ellenzõ Friedrich Freiherr von Schmidt (1825–91), Euró-
pa-hírû dómépítõ mestert. Schmidt a székesegyház épületének vizsgálata után az
épületet megfelelõ állapotúnak találta, ezért csak egy belsõ díszítést javasolt.
Dulánszky Nándor püspök meggyõzõ erejû, határozott akarata elõtt mégis megha-
jolt, és saját mûvészi elvei ellenére vállalta az Árpád-kori belsõ állapotát õrzõ
Pollack Mihály-féle székesegyház teljes átépítését.5

A megújított középkori épületbelsõ egységes összképéhez elengedhetetlen
volt a falképek archaizáló felfogású megjelenítése. Schmidt a társmûvészeti fel-
adatokat végzõ munkatársait maga válogatta. Akárcsak tanítványaival, ugyanúgy
a velük való kapcsolatában is igen közvetlen, barátságos volt, de a magas szintû
mûvészi teljesítményt mindenkor elvárta.6 Következésképpen Schmidt a nagy fel-
készültséget igénylõ feladatra az 1878–82 között készült építészeti tervei bemuta-
tásakor, a korábbi munkáik révén jól ismert és a középkori festészetben jártas Karl
Andreät, a történeti festõ Moritz von Beckerathot (1838–96), a díszítõfestés mun-
kálataira pedig a bécsi mûvészeti akadémián Schmidt tanítványaként középkori
építészettanból is képzett Gustav Bamberger (1860–?) német festõket javasolta.7
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3 Selbstbiografie… i.m. 2004 és 1891.
4 Selbstbiografie… i.m. 2004 és 1891.
5 Pécsi Püspöki Levéltár, Dulánszky püspök levelezése. Friedrich Schmidt levele Dulánszky püspök-
höz 1878. szeptember 17.
6 Arnold Vatter: Friedrich Schmidt Dombaumeister. In: Lebensbilder aus Schwaben und Franken. Bd.
XIV. 1980. 363. p.
7 Gerecze Péter: A pécsi székesegyház. Budapest, 1893. 247., 251. p.
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Az egész dómépület tervezett falkép sorozatainak témáját és latin nyelvû
szövegezését Pozsgay József püspöki titkár és Köhler Ferenc teológiai tanár állí-
tották össze.8 Mint ismeretes, Dulánszky püspök döntése a hazai mûvészek mellõ-
zése miatt nagy felháborodást keltett. Az Országos Magyar Képzõmûvészeti Tár-
sulat tiltakozásának eredményeként a kápolnák kifestésére Székely Bertalant és
Lotz Károlyt kérte fel. A püspök, a székesegyház három hajójának kifestésére
szóló megrendelését Karl Andreä számára 1882 nyarán küldte el.

Az épület falfelületeit borító festményciklusok stílusa ügyében, Schmidt vé-
leményének figyelembe vételével az Építési Bizottság 1884-ben rögzítette elkép-
zelését. E kérdésben a székesegyház építészeti és térplasztikai elemeinek forma-
nyelve, a kifejezésmódbeli egység kívánalma voltak irányadók.

A festmények tematikáját a már túlhaladott „biblia pauperum” szempontján
túl, több tényezõ határozta meg. Közülük elsõként a pécsi egyházmegye
1009-ben, István királyunktól kapott titulusát a 4. századból fennmaradt Szent Pé-
ter és Pál-sírkamra falfestményei sugallhatták, de teljes bizonyossággal a közép-
kori krónikákban a 11. századi Szent Péter tiszteletû királyi bazilikaként említett ki-
sebb méretû templom, amely 1064-ben tûzvész által pusztult el. A templomok
védõszentjét általában az oltárképeken vagy mennyezetképeken jelenítik meg. A
székesegyház festészeti programja a névadó apostolfejedelmeket a mellékhajók
falfelületein, egész élettörténetüket bemutató pannószerû falkép-sorozatokban áb-
rázolja. Éspedig a néphajóbeli szakaszon Szent Pál, a szentélyi részben pedig
Szent Péter apostol életének eseményeit követhetjük a tömören fogalmazott kép-
sorokon.

Itáliai elõtanulmányok
1883-ban Andreä, a nagy feladat minél sikeresebb teljesítése érdekében, a

legmegfelelõbb egyházmûvészeti környezetbe, az általa már jól ismert Rómába in-
dult, hogy a román kori templomok falfestményeit tanulmányozza. 1885-ben hete-
dik alkalommal járt Rómában, ahol vázlatainak nagyobb részét készítette. Errõl
számol be Dulánszky püspökhöz február 28-án, a római Hotel d’Angleterre-bõl kel-
tezett levelében.9

Figyelemre méltó, hogy a számos európai nagyváros katedrálisait jól ismerõ
mester lelki szemei elõtt az Örök Város falai között is a pécsi dóm képe lebegett:
„Róma számomra mindenkor, ennél az utóbbi 7-ik látogatásomnál is élettel teli,
nagyszerû megjelenésû volt. Nincs más tartalomgazdag hely a Földön, mint ez a
Róma! És én ezt ez alkalommal egészen egyedien Pécsre, a pécsi dóm szentélyé-
re is értem. Ily módon iránta, az én összpontosított érdeklõdésem messze élesebb,
és minden lépésem messze biztosabb, mint korábban.”

A pécsi székesegyház festésére vállalkozó német festõk tehát nem a nem-
zeti sajátságaik, hanem a Rómában tanulmányozott antik formavilág feleleveníté-
sével, a historizmus rokonszellemû ötvözetének mûvészi egységét keltették életre.
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8 Gerecze… i.m. 1893. 245. p.
9 Székesegyházi Levéltár fasc. 808.
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Andreä e felõl kétségtelen bizonyítékkal szolgál, amikor a különbözõ helyszíneket
járva készíti tanulmányvázlatait, feljegyzéseit: Erre, valamint a gondos szakmai
elõkészületekre utalnak említett levelének sorai: „Remélem, hogy e sorozatnak a
gyümölcse megfelelõ idõben érik be. Mivel nekünk itt nem volt szabad közvetlenül
másolni, így ezt név szerint felajánlották. Többnyire konzervált, s még sok õsi régi-
séget látok, és a tömegével felfrissített, nagy, pompás és egészen fenséges mozai-
kok csillogása roppant megindító. Egy nagy, költséges mû, amelyet a német Spithõ
kiadó Rossi úr által adatott ki, hasonlatos az én elképzelésemhez, és abból tudok
pauszolni, másolni, ami a helyszínen gyakran a nem elegendõ világosságon és
kulturális okból sem megoldható.

Tegnapelõtt óta Kirstein úr, a kedves ember, és Bamberger jöttek ide. Egy
másik szállodában laknak és más úton is járnak sajnos, de jó ellátásban lesz ré-
szünk.

Ilyen szûkös idõ mellett és a hatalmas anyaggal, amely gyakran egymástól
távol van! Hát, ez csak nem megy másként.

Kirstein úr rögtön közölte velem Fõtisztelendõ Kegyelmes Úr kívánságát, a
dóm nagy figurális kifestésére, ahol lehet, itt Rómában óhajtok egy végleges prog-
ramot felállítani. Helenaberget10 és nagy nyugalmát sajnos el kell halasztanom,
mert itt nekem minden szükséges kellék, valamint ehhez még több idõ hiányzik.
Most reggel fél hét van, többnyire ez idõtájt fejezem be levelezésemet, egész nap
szemléznem, jegyzetelnem és rajzolnom kell, és fáradsággal és feszültséggel telik
a nap nagyobb része.

Bennem van még egy részletkérdés, de pauszban a ciklus már végleg kiala-
kult. – Kegyelmes Úr, mindenesetre akarom, hogy olyan gyorsan, amint lehet, elké-
szítsem, és hogy azt én, a szorgalmasnak tartott festõ, az anyagot beszerezzem.
Nem is hiszi, Kegyelmes Úr, mi minden nehezedik rám.

Köszönöm Istennek, ha én keresett maradok, a segédemet biztosan alkal-
mazom. Minden mennyezeti alak meg van rajzolva nekem. Ezeké nagyjából ké-
szek, az egyháztanítók egy része is a szentély részére, és a prófétákkal a hajó szá-
mára szintén el vannak kezdve, csak az ablakközökbe az angyalkoszorúról kell
gondoskodnom.

Húsvétkor otthon leszek, azonnal a diadalívhez akarok hozzákezdeni. A
fõconchának az átvételét – hallom sajnos, hogy nem június 1-jén, amint nekünk
ígérték, hanem legkorábban július 1-jén lehet a helyszínen megkezdeni. Így azon-
ban marad idõ a kívánt programra.”

A továbbiakban arról tudósít, hogy a közeljövõben a vázlatai részleteit is ki-
dolgozza, majd hamarosan Firenzébe és Sienába utazik, ahol angyalok és szentek
típusainak tanulmányozásával kíván foglalkozni.

Andreä típusválasztásának helyszínéül nem véletlenül választotta Firenzét,
amely a 13. századi Itália egyik leggazdagabb, igen gyors ütemben fejlõdõ városa
volt. A városi tanács erõdített palotája után épült meg a nevezetes Palazzo
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10Helenaberg, Sinzig közeli szomszédságában lévõ családi birtokának helye, ahová bárhol is járt, min-
dig visszavágyott. Itt is halt meg 1904. május 25-én.

19
Psz_2005_03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2005_03_Osz\Psz_2005_03-Osz_10.vp
Tuesday, February 12, 2013 10:31:21 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



20

BOROS LÁSZLÓ

Karl Andreä: Pantokrátor, a Bazilika fõapszisában 1891.
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Vecchio, s a század végén kezdték el a mai dóm, a Santa Maria del Fiore építését
is. A dóm melletti keresztelõ kápolna, a Battistero mozaikdíszítése, vagy
Cimabuenak a Santa Trinità-templombeli fõoltárképe, a Trónoló Madonna, továb-
bá a nagy számban említhetõ jelentõs alkotás közül Ducciónak a Santa Maria No-
vella-templom egyik kápolnája számára festett Rucellai Madonnája számos festõre
nagy hatást gyakorolt.11

Közöttük nem lehetett kivétel a Firenzébe tanulmányok készítésére érkezõ
Karl Andreä sem. Ezekben a mûvekben még a bizánci elõképek érvényesülnek,
ezáltal megfelelõ elõtanulmányként szolgálhattak a pécsi fõapszis conchájának
szentektõl, szalagos-hajpántos angyaloktól övezett Pantokrátorához. Itt Firenzé-
ben, Cimabue Madonnájának trónján láthatott példát a pécsi apszisfestmény meg-
felelõ részletének bimbókban végzõdõ támlakeret-oszlopaira, vagy a karfatámasz-
tók párnatagokkal osztott oszlopelemeire. Firenzében, a város festõjének, Giotto
di Bondonének a Santa Croce-templombéli fal- és táblaképeit is bizonyára meglá-
togatta.

Sienai útja során a 12. századtól épült szebbnél-szebb mûemlék-templomok
képzõmûvészeti alkotásai közül válogathatott a pécsi falképek késõbbi alkotója.
Közülük kiemelkedik a Dom Sancta Maria Assunta, Olaszország egyik legszebb
gótikus temploma. Számos jelentõs mester által, a 14–16. század folyamán készült
az ó- és újszövetségi jeleneteket ábrázoló márványintarziás padlózata, amely té-
májában, kompozíciós részegységeiben variációs ötletlehetõséggel szolgált az
Andreä által szerkesztett falkép-vázlatokhoz. Kézenfekvõ, hogy a templom északi
hajójából nyíló dómkönyvtárban Pinturicchio csodálatos freskóit is megtekintette.
Ugyanúgy mûvészi élményeit és benyomásait gyarapíthatták a Palazzo Pubblico
keresztboltozatos kápolnája, fõként Anton Lorenzetti és Simone Martini freskói a
palota termeiben.

Giottói elõképek? Padova
Andreä, hétrendbeli olaszországi tanulmányútja bizonyára lehetõséget nyúj-

tott több, az idézett levelében nem említett város nevezetességeinek felkeresésére
is. Megalapozottnak látszó gyanúnk merült fel padovai látogatásának lehetõségé-
vel kapcsolatban. Firenze és Padova a 13. századtól történelmi, gazdasági, politi-
kai és kulturális téren megszakításokkal, de folyamatos összeköttetésben állott. A
két császárellenes város kötõdése a politikai küzdelmek idején sem szakadt meg,
sõt, szövetségi fokra emelkedett. A politika, a költészet, a jog, a mûvészet és az
egyházi élet kiemelkedõ tevékenységû képviselõi cserélõdtek a két város társadal-
mi életében. A mi szempontunkból a 14. század eleji Padovában a többi között
egyetlen firenzei kapcsolat lényeges, mert ennek nyomán járhatott Karl Andreä,
akárcsak a firenzei Dante is, Padova városában.12

Ez a Padovába vezetõ út azért nem kerülheti el figyelmünket, mert a padovai
Cappella degli Scrovegni all´Arena 1306-ra elkészült freskóit, fõ mûvét, a firenzei
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11Uffizi Képtár, Firenze. Sergio Negrini (szerk.) Uffizi Firenze. Milano 1974. 25. p.
12Prokopp Mária: Giotto freskói a padovai Aréna-kápolnában. Budapest, 1988. 17. p.
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Giotto festette. Andreä számára ez azért volt lényeges, mert a szintén firenzei
Cimabue tanítványaként Giotto olyan addig nem látott festõi módszertani és kifeje-
zésbeli ábrázolásmódot teremtett, amellyel mûvészetét az itáliai festészet további
irányultságának meghatározójaként említhetjük.

A kápolna oldalfalain négy sorba rendezte témaköreit: Szûz Mária, majd Jé-
zus életének, szenvedéstörténetének, továbbá a bûnök és erények allegorikus je-
leneteit ábrázolta.

A nyugati fal monumentális kompozíciója az Utolsó ítélet. A középpontba he-
lyezett Világítélõ Krisztus szivárványkörben, a Napra utaló vakító aranysugaraktól
övezve, az evangélisták jelképein nyugvó trónján ül. Körülötte, rendezett angyalse-
regek és az apostolok helyezkednek el.

Az ábrázolás felsõ egységét a pécsi fõapszis negyed-kupola-festményének
részleteivel kapcsolatban említjük. Ugyanis, mint az Aréna-kápolnabeli
Pantokrátort, kétszakaszos, kéttónusú sugárkoszorú övezi a hasonló szerepben
ábrázolt pécsit is, és a sugaras hátterû, plasztikus hatású glóriát itt is, ott is,
gyöngyfrízes szegélysáv határolja. Mint Padovában, kizárólag Krisztus glóriája
esetében, a belefoglalt görögkereszt kissé szétnyíló végû száraiban egy-egy drá-
gakõ-berakást látunk. E bizánci eredetû motívum az ikonfestészetbõl származott
át a falkép-ábrázolásokra.13 Egyéb mûvészeti ágazatokban, legkorábban a 9–14.
századi kódexfestészetben, Krisztus glóriájának keresztszárain a gyöngy, vagy a
három nagy drágakõ feltûntetése néhol elõfordul, de gyakorinak egyáltalán nem
mondható.14

A padovai és a pécsi Angyali üdvözlet-, Krisztus keresztelése- és a Bevonu-
lás-kompozíciók összevetése során felismerhetõ hasonló szerkesztési és forma-
részletek, mint Gabriel arkangyal kéztartása, a keresztelési jelenet, valamint a Be-
vonulás tükörképi átfordításában is észlelhetõ részletazonosságai felkeltik a
szemlélõ érdeklõdését. A padovai Aréna-kápolna festett oldalfalain, az elõbbi té-
mák szereplõinek csoportosításában és funkciós ténykedésében is megegyezõ
vagy igen hasonló részleteket láthatunk.

Természetesen e figyelmet érdemlõ megegyezõ részletek a Padova–Pécs
párhuzam okszerû összefüggésében önmagukban nem lehetnek bizonyító erejû-
ek. Minthogy az sem, hogy a trónus alatt, mindkét helyen, a négy evangélium jelké-
pei szerepelnek. Ugyanis a Maiestas Domini kõfaragványos vagy festett változatait
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13A korai, 6–8. századi ikonok Krisztusainak glóriáiban már szerepel a görögkereszt. Késõbb a kereszt-
szárakon az ?-Õ-Ñ betûk, s ezek helyén a 15. századtól a festett drágakõ ábrázolások is megjelennek.
Kivételt képeznek az arany- és ezüstlemezekkel ékített Perívleptoszok, a megkülönböztetetten tiszte-
lendõ Istenanya-ikonok, amelyeken már a 14. század elõtt üveg, vagy ritkábban valódi drágakõ beraká-
sokat alkalmaztak. (O. Popova-J. Szmirnova- P. Cortesi:: Az ikon. Stílustörténeti kalauz a VI. századtól
napjainkig. Ford.: Fery Veronika. Toledo, 1996.)
14Például Codex Aureus von St. Emmeram, 870-bõl, valamint Biblia pauperum aus Tegernsee, 14. szá-
zad közepe. Közli: Bayerns Kirche in Mittelalter. München, 1960 Ausstellungskatalog, Abb. 11., 52.
Nyugat-Európában a 11. század elsõ felébõl való drágakõ-berakásos nimbusz-keresztet látunk a
regensburgi ötvösmûvészet fõmûvének, az Uta-kódex fedõlapjának trébelt Majestas
Domini-ábrázolásán. Közli: Hermann Schnitzler: Zur Regensburger Goldschmiedekunst. In:
Wandlungen Christliche Kunst im Mittelalter. Baden-Baden, 1953. 171. p.
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Európa-szerte, igaz, hogy a padovai és pécsi példáktól eltérõ módon, de legtöbb
esetben evangélisták vagy azok attributumai kísérik.15

Miután a 15–18. században általánosan használt metszet-elõképek ese-
tünkben nem jöhetnek szóba, mindezek a véletlen azonosságokból vagy a té-
ma-adta rajzi lehetõségekbõl is adódhatnak. A nagy idõ- és térbeli távolság, vala-
mint a 13. és 19. század ismert mûvészi eszközeinek ikonográfiai, ízlés- és
kifejezésbeli különbségei miatt azonban mégiscsak feltûnõ, és nem elhanyagolha-
tó hasonlóságok.

Érdeklõdésünket a képszerkesztés, a kevés szereplõvel megjelenített epi-
zódok hasonló eljárásai is felkeltették. Giotto jeleneteinek többségében két szerep-
lõ között zajlik a párbeszéd. Minden ábrázolt személynek jelenléte fontos a kevés
alakkal elõadott témákban, ugyanakkor a tömegábrázolást mellõzi. A környezet-
nek inkább térkitöltõ szerepet szánt. Alakjainak megformálásában nagy befolyást
gyakorolt az antik római mûvészet hatása, amely Cimabue által közvetve érte
Giottót Firenzében.16

A pécsi székesegyház Andreä-féle falkép-sorozatain a giottói kifejezõ esz-
közök mind fellelhetõk. Kivételt képez, hogy az egyes jelenetek fõalakjait Giotto so-
hasem, Andreä viszont mindig a kompozíció centrumában helyezi el. A tömör és vi-
lágos megfogalmazásban megjelenített képi tartalom értelmezése az ó- és
újszövetségi történetet ismerõ szemlélõ számára nem okoz nehézséget a pécsi
falképeken. Az alakok ábrázolásában a helyes arányok és a statikus helyzetükben
is valósághûséggel bemutatott hús-vér emberek, éppen annak a Giottónak kifeje-
zésmódját idézik fel, aki a korábbi mûvészeti korszakok természeti környezettõl
független emberábrázolásával elsõként szakított.17

Mindezek alapján a firenzei, a padovai és a pécsi megközelítõleg egyezõ té-
májú festészeti ciklusok rajzi és szerkesztésmódbeli párhuzamai nem zárják ki, sõt
nagyon is valószínûsítik, hogy Andreä a Dulánszky püspöktõl kapott megbízatásá-
hoz a padovai Aréna-kápolna falképeit is tanulmányozta, s kartonjain néhány motí-
vumot átvéve, azokat Pécsett, a székesegyház fõhajójában fel is használta.

A padovai és a pécsi festmények közötti részbeni összefüggésre kívántuk a
figyelmet irányítani azzal a megjegyzéssel, hogy a 19. század második felében ha-
zánkban mûködõ német freskófestõk historizáló alkotásaitól a pécsi falképek stí-
lusjegyeit, ha egyazon vagy hasonló eszmei-mûvészeti indítékok alapján valósul-
tak is meg, eltérõ forrásból, Itália ókori, illetve középkori festészeti példáiból kell
eredeztetnünk.

Ezzel szemben az angyalok, apostolok, szentek körében trónoló Világítélõ
Krisztust megjelenítõ középkori és késõbbi kompozíciók között viszont aligha fedez-
hetõ fel azonosság. Nem tapasztaltuk ezt a Rajna-vestfáliai középkori dómok kevés
számú késõbbi falképein, sem Speyerben, a dóm fõapszisának conchájában, és
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15Hannelore Sachs-Ernst Badstübner-Helga Neumann: Christliche Ikonographie in Stichworten.
Leipzig, 1988. 247. p., valamint erre az ábrázolás típusra igen jellegzetes példát láttunk a Köln melletti
Dormagen román kori templomának nyugati apszisában.
16Prokopp… i.m. 1988. 17. p.
17Prokopp… i.m. 1988. 17. p.
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Strasbourgban sem, a münster diadalívének homlokmezején, az Utolsó Ítélet-fest-
ményen.

MORITZ VON BECKERATH
A román kori bazilikális szerkezetû templomok mellékhajóinak falfelületein

gyakran megfestették az épület vagy város védõszentjeinek életébõl kiragadott
fontosabb jeleneteket. A középkori példát a pécsi székesegyház festészeti prog-
ramjában is követték, amikor a templom két védõszentjének, Szent Péternek és
Szent Pálnak élettörténetét a fõbb epizódok alapján, a mellékhajókban kívánták
felvázolni. Szent Péter életeseményeit a szentélyi, Szent Pálét pedig a hajóbeli
szakaszra tervezték.

A Szent Pál életképeinek és a néphajó ószövetségi képsorai egy részének
megalkotására Moritz von Beckerath poroszországi festõt kérték fel. Õ is Schadow
tanítványa volt Düsseldorfban, ahol elsõ mûvészeti díját nyerte. Késõbb hosszan
tartózkodott Drezdában, s itt több német költõ verseskötetét illusztrálta. 1880-ban
Berlinbe költözött, s ott 16 allegóriát festett a charlottenburgi mûvészeti akadémia
elõcsarnokában. 1885-tõl Münchenben dolgozott, amikor a Pécsre szóló meghí-
vást kapta, s amelynek még ebben az évben eleget is tett.

A tervezõk a fõhajó kazettás mennyezetének elõképéül a hildesheimi apát-
ság román kori Szent Mihály-templomának hasonló szerkezetû festett síkfödémét
választották. Pécsett a mennyezet felületét 13, csúcsával érintkezõ négyzetes me-
zõben Keresztelõ Szent János és a 12 apostol, s mellettük az egyház szentjeinek
4-4 téglalap alakú, Andreä által megfestett képe tagolja. A falak mentén díszítõ ka-
zettasor szegélyezi a nagy felületû, osztott térzáró elemet.

A pécsi bazilika bibliai és egyháztörténeti ábrázolásainak sorát a fõhajó
mennyezetének és a fõapszis jelenségszerû, méreteiben is lenyûgözõ képi látvá-
nya zárja le. Az ó- és újszövetségi jelenetek, az apostolok, szentek, próféták és a
székesegyház történetéhez kapcsolódó pápák embléma-ábrázolásai, valamint a
két titulusszent életét bemutató képsorok, eszmei-tartalmi összefüggésükben kap-
csolódnak a fõapszis bizáncias Pantokrátor-kompozíciójához. Ebben a képi cent-
rumban egyesül az egész festészeti program alapgondolata: az ószövetségi elõké-
peknek, az új törvény megalkotásának, majd Jézus életének példamutatásában és
halálában vállalt áldozatának gondolatvezetésével jutunk el az örök élet ígéretét,
az Élet Könyvét tartó Krisztushoz, akiben a befogadó, a reményt nyújtó és diadal-
mas egyház filozofikus egysége ölt testet.

GUSTAV BAMBERGER
A székesegyház díszítõ-festését Gustav Bamberger wüzburgi festõ felada-

tául jelölték. A bécsi képzõmûvészeti akadémián festészetet Hugo Charlemontnál
középkori építészetet Friedrich Schmidtnél tanult, aki a tehetséges fiatalembert
maga mellé vette, s tervezõi mûtermében a „Dombaumeister” irányításával a Pécs-
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re szánt síkornamentika rajzait készítette.18 1885-ben Pécsre jött, s a fali díszítmé-
nyek felügyelete mellett a dóm sekrestyéjében figurális falképeket is festett.

A pécsi székesegyházi festmények stíluskérdésének megválaszolásában
téves úton jár, aki a festõ, illetve festõk mûvészi nyelvezetét nemzeti illetõségük
után ítéli meg, illetve magyarázza. E megállapítás az ornamentális falmintázat for-
makincsére is vonatkozik. A pécsi dóm Gustav Bamberger által tervezett díszítõ
falfestésének motívumai oly jellemzõek, hogy Rómában alig találunk bazilikát,
amelyben például a diadalívek, archivoltok homlok- és bélletfelületének akantusz
és egyéb növényi részekbõl fonott girlandjai ne fordulnának elõ. Ezek, valamint a
ravennai Placidia császárné sírkápolnájának akantusz- és szõlõlevél-díszítmény-
sora viszont a Rajna vidékén ismeretlen. E nagy kiterjedésû német területen a
templomok falfelületein az aranynak alap vagy képi háttérként való alkalmazása is
rendkívül ritka. Ezzel szemben Olaszországban a középkori síkornamentika, vala-
mint a mozaik kompozíciók túlnyomó többségének arany hátterében a pompaér-
zés és ragyogás jellemzõ.

Andreä, Bambergert és Beckerathot, a jelentõs korkülönbségük miatt, ked-
ves gyermekeinek nevezi idézett római levelében, amelyben mûvészi gyarapodá-
sukat örömmel nyugtázza. Tehát a két fiatal festõ a díszítményi minták, illetve a fi-
gurális elõképek tanulmányozásával szintén Rómában készül a pécsi feladatra.
Ezek után nem szorulnak magyarázatra a székesegyház hajóválasztó pillérein
nyugvó ívek bélleteinek aranyalapú palmettás girlandvonulatai, amelyek stilizált
változatukban is az olaszországi mozaikdíszítményekre emlékeztetnek. Az itáliai
román díszítõmûvészet palmettás növényi ornamentika-elemei, az oszlopfõk egy-
másba fûzõdõ indamotívumai, a körbe szerkesztett keresztornamentika és rozetta,
a mozaikpadlók bujtatott-fûzött változatai mind felismerhetõk a pécsi bazilika falai-
nak a bécsi Franz Jobst és Joseph Glaser által festett szõnyegmintáiban. Külön
kiemeljük a román kori példa megjelenését a mellékhajók képsorai fölött, az állat-
alakokkal kombinált akantusz-girlandos frízeiben.19 Mindezek után helyénvalónak
ítélhetjük Gerecze Péternek a falfestések stílusával kapcsolatban tett megállapítá-
sát, miszerint „a Rajna vidéki templomok régi mintái a pécsi székesegyház díszít-
ményeire semmi tekintetben sem hatottak.”20

Andreä mester Pécsett, 1885-ben a purista szellemben újjáépített, beállvá-
nyozott székesegyházban Mosler és Molitor nevû segédeivel, Moritz von
Beckerath és Gustav Bamberger, festõmûvészekkel, Jobst és Glaser díszítõfes-
tõkkel megkezdte a hat évig tartó, festési munkát. A pécsi feladatot egész mûvészi
tevékenységének jelentõs állomásaként említi önéletrajzában. Itt említi, hogy a
Pallavicini-Majláth birtokon fekvõ Mosdós kastélykápolnájának kifestésére is meg-
bízást kapott, amely feladaton két évig dolgozott.21
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18 Az újjáalakított Pécsi székesegyház. Pécs, 1891. 48. p.
19 Arnold Menier: Construction Décoration Ameublement des églises. Paris, 1925. III. 11, 16, 22, 67. p.
20Gerecze… i. m. 1893. 239. p.
21Selbstbiografie… i.m. 2004 és 1891.
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SZÉKELY BERTALAN ÉS LOTZ KÁROLY
A kápolnák falképeinek megfestésével magyar mûvészeket, Székely Berta-

lant és Lotz Károlyt bízta meg Dulánszky püspök. Az 1887. március 18-án megkö-
tött elsõ szerzõdés csak a Corpus Christi- illetve a Mór-kápolna kifestésére vonat-
kozott. A közös szerzõdésben mindketten kötelezik magukat, hogy a szín- és
szénvázlatok bemutatását követõen a munkát 1888 õszéig befejezik.22 A késõbbi-
ekben a feladatot úgy osztották meg, hogy a Boldog Mór- és a Mária-kápolnát Szé-
kely Bertalan, a Corpus Christi- és a Jézus Szíve-kápolnát pedig Lotz Károly vállal-
ta. A bazilika északi oldali kápolna festési munkái 1890-ben készültek el. Székely
és Lotz az újjáépített székesegyház felszentelésének évében, 1891-ben készítet-
ték el az altemplom apszisainak falképeit.23

Székely Bertalan a festészetet a bécsi mûvészeti akadémián Karl Rahl
Johann Geier, Franz Dobyaschovsky, Leopold Kuppelwieser vezetése alatt ta-
nulta. A hazatérését követõ nehéz esztendõk után a müncheni akadémián, a kor
történeti festészetére nagy hatást gyakorló Karl Piloty irányítása alatt folytatta mû-
vészeti tanulmányait.

A pécsi festészeti feladatának témái a magyar történelem vallásos vonatko-
zású eseményeivel és szereplõivel állnak kapcsolatban. Amíg Lotznak a Corpus
Christi-kápolna-beli kompozíciójához szabad falfelület állott rendelkezésére, addig
Székelynek, a Bamberger díszítõfestése által megtervezett területen kellett gaz-
dálkodnia jeleneteinek beosztásával.

Székely jól ismerte a korábbi századok festészetét. Paduában az
Eremitaniban Mantegna falképeit elismeréssel nyugtázza. Giotto Aréna-kápolna-
beli kompozícióit is ismeri, amelyeket dícsérõleg említ, különösen az alakok moz-
dulatait emeli ki.24 Közvetlenül pécsi munkái elõtt nem ment külön külföldi tanul-
mányútra. Bár a történeti festészetet kiváló tanáraitól tanulta, örömét fejezte ki a fe-
lett, hogy nem sodródott bele a müncheni históriai festészetbe. Székelyt a magyar
sorskérdések foglalkoztatták, antik témákkal sohasem foglalkozott. Festészete
nem a külföldi mesterek alkotásain, hanem a saját maga által megfogalmazott elve-
ken alapult. Székely Bertalan a magyar nemzeti mûvészi nyelvezete szerint gon-
dolkodott és alkotott. A növendékei elõtt tartott elõadásain a külföldi példák átvéte-
lének káros következményeit hangoztatta, miszerint az utánzásból egészséges,
egyéni, tehát nemzeti kultúra nem fejlõdhet.25

Az õ alkotásai tehát elõképek nélküli, saját magában kifejlesztett mûvészi
nyelvezet által valósultak meg. Mûvei közül a pécsi falképei idõrendi és alkotói
színvonal tekintetében is megelõzik a hasonló jellegû munkáit.

Lotz Károly a másik magyar festõnk, aki a Schmidt-féle átépítést követõen a
székesegyházban, a Corpus Christi-, valamint a Jézus Szíve-kápolnában a titulu-
sokkal kapcsolatos témákat szerkesztette, illetve festette. Tanulmányait a pesti
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22Pécsi Székesegyházi Levéltár fasc. 807. A szerzõdésben foglaltakat Dulánszky püspök hagyta jóvá
1887. március 25-én
23Szõnyi Ottó: Székely Bertalan mûvészete a székesegyházban. Pécs, 1935. 7. p.
24Székely Bertalan válogatott mûvészeti írásai. Vayer Lajos (szerk.) Budapest 1962. 145. p.
25Székely… i.m. 1962. 163. p.
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festõiskolában Marastoni Jakabnál, majd Weber Henriknél kezdte. Késõbb Bécs-
ben szobrászatot tanult, majd a Rahl-féle magán festõiskolába iratkozott. Itt hama-
rosan Rahl segéde, majd kivitelezõjeként dolgozott a mester haláláig. Ezután
visszatért Pestre, ahol nagy munkabírással alkotta mûveit a tájkép, és közismer-
tebb alkotásai, a monumentális falképfestészet mûfajában.

Lotz mûvészete hajlott a Rahl-iskola romantikus felfogása felé. Falképein az
allegorikus témákat is megjelenítette, s ahol a hely hangulati adottságai megen-
gedték, a romantika stílusában is festett. Pécsett a mûvészi kifejezésmódjának az
adott körülmények, a kápolnák elõírt témakörei szabtak határt. Típusai, akárcsak
Székely esetében, egyéniek, külföldi tanulmányokat ez irányban nem folytatott, de
alakjaiban felismerjük a klasszicizmus formanyelvét.

A két magyar festõ esetében, a kápolnák és az altemplom falképei terjedel-
mükben és tartalmukban, kifejezésmódjuk eszköztárában különböznek a német
mûvészekéitõl. A nagy festészeti feladatot kitûnõen oldották meg az egész épület-
re kiterjedõ egységes mûalkotás megjelenítése szempontjából. Az Andreä és
Beckerath ecsetjétõl származó képsorok összevetésébõl, inkább csak a hozzáértõ
szemével észlelhetõ különbségeken túl, az archaizáló jellegtõl nagyobb mértékben
eltérõ Székely-kompozíciók mutatnak stílusbeli eltérést.

Lotz Károly és Székely Bertalan, alkotói tehetségük legjavát adták a kápol-
nák képfelületein annak ellenére, hogy a képmezõket nem õk maguk, hanem
Bamberger tervei szerint jelölték ki. Figuráik típusai, oldottabb képszerkezeti tö-
megfoltjaik közelebb állnak a valósághoz, ugyanúgy a magyar lelkülethez. Különö-
sen Székely Bertalan pécsi, székesegyházbeli történelmi tárgyú kompozícióit a ke-
ményebb kritikával szemben is, legjobb alkotásaiként értékelhetjük.

Történeti értékelés
A pécsi falképek eredettörténetének, stílustörekvésének kutatásában igen

korai mûvek vizsgálatában kellene elmerülnünk. E helyütt csak a származási terü-
let vázlatos jelzésére van módunk.

A romanika mûvészetében szerephez jutottak a távoli vidékek, eltérõ kultúrák
kismûvészeteinek alkotásai. A könnyebben szállítható, és kereskedõk által terjesztett
bizánci ikonok, távolkeleti szõttesek, arab és kopt motívumok, ábrázolások, ereklyék,
uralkodói körök, kolostorok birtokába jutottak. E helyeken a másolás, az utánzás lehe-
tõsége adott volt. A motívumok, alaki változatok terjedéséhez a görög mûvészek tevé-
kenysége is hozzájárult Európában. A román stílus kibontakozásában, elsõsorban a
festészet szempontjából, meghatározó befolyással volt a bizánci mûvészettel való
érintkezési pontok sûrûsége. Ennek alapján jelent meg ama mûvészi formanyelv,
amely elõképe volt az európai romanikának, és ez által váltak valóra az antik ábrázo-
láshoz kötõdõ kifejezésmód lehetõségei is.26 A történeti és biblikus témájú képciklusok
gyakorisága alapján megállapítható, hogy azok szerkesztése, az ikonográfia eszköze-
inek felhasználásával elõadott ábrázolások szimbolikus jellegûek.
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26Marosi Ernõ: A románkor mûvészete. Budapest, 1972. 292. p.
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Ebbõl a mûvészettörténeti korszakokat átfogó mérhetetlen gazdagságú
kultúrkincsbõl merített a késõbbi korok távolabbi európai képzõmûvészete is,
köztük a román építészet társmûvészetei. Így hát elõttünk áll az antik mûvészet to-
vábbhatásának nagy ténye, amely az egész európai kultúrterületet átfogó áramla-
ton kívül a külön regionális fejlõdésekben is tovább érlelõdött.27

A 19. századra átformálódó képzõmûvészeti ábrázolásmód a régmúlt ha-
gyományaihoz fûzõdõ viszonyában a saját kora valóságához is kapcsolódik. Mind-
ez elsõdlegesen a templomi falkép-festészetre vonatkozik, mert ez a több mint két-
ezer éves elõzményekre visszatekintõ mûfaj a jelenkor alkotásaiban is tovább él. A
régmúlt Itáliában ötvözõdött alkotásai szolgáltak elõképül a pécsi székesegyház
hajóit festõ mûvészek számára, akik az antik és bizánci befolyású romanikát képvi-
selõ példák nyomán koruk mûvészi felfogását az épület stílusához igazítva, magas
szinten teljesítették feladataikat.

Végeredményként a bazilika egészére kiterjedõ képciklusok egységes prog-
ramja különleges helyet foglal el hazánk templomi festészetében. Amint az épület
szerkezeti fõirányait képviselõ sárga homokkõ burkolatú tornyok a német, valamint az
ugyancsak hangsúlyos fehér mészkõhomlokzat vízszintes vonulata az észak-olasz
bazilikák mintáját követi, ugyanúgy a festmények stílusában is olyan képzõmûvészeti
konglomerátumot kell látnunk, amelyben a historizmus századának végén jelentkezõ
összefoglaló jellegû, eklektikus formarend öltött testet. Ezen tömegalkotók térbeli, és a
festett falaknak síkban érvényesülõ összhangja a pécsi bazilikát, mint a 19. századvég
mûízlésének megfelelõ egységes mûalkotást állítja elénk.

E gondolat alátámasztására idézzük a székesegyház átépítését és a beren-
dezés formarészleteit tervezõ Friedrich Schmidt sorait, amelyeket Bécsben, egy
1883-ban készült, õt ábrázoló portréjára vezetett rá: „In jedem Domwerke spiegelt
sich der Geist der Zeit, in welcher er erbaut wurde.”
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27Jean Lassus: Frühchristliche und byzantinische Welt. München-Wien, 1974. 81. p.
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SZIRTES BÉLA

AKIÉ A FÖLD, AZÉ A SZÉN...
Kétszáz éves törvényalkotási vita és néhány következménye

Különös a magyar bányajog kialakulásának, és ezen belül a kõszénbányá-
szás jogának története. Oly mértékben, hogy a jogtudományi ismeretek birtokában
nem lévõ „egyszerû” polgár számára is érdeklõdésre tarthat számot. A szénkiterme-
lés speciális jogának különös alakulása mecseki régiónk életére negatív és pozitív
értelemben hatott ki, és ezen hatások eredményei részben még ma is tetten érhetõk.
Hogy a kérdést megismerhessük, egy kis történeti visszatekintést kell tennünk.1

A Föld ásványi kincseinek felhasználása és ennek érdekében bányászata
évezredek óta folyik világszerte. Így volt ez az ásványi kincsekben gazdag Kár-
pát-medencében is, ahol honfoglaló õseink megjelenése elõtt már sok ezer éve
folyt bányászat. Fönnmaradt kõszerszámok és eszközök (Vértesszõlõs, Buda-kul-
túra), a lovasi festékbánya, az avasi, a sümegi kovabánya tanúsítja többek között
ezt és feltételezhetõ a kiterjedt ércbányászat és kõsótermelés is. A második és har-
madik évszázadtól már a római császár tulajdonában mûvelték a híres erdélyi
(daciai) aranybányákat. (E tevékenység központja ekkor a ma is napi aktualitású
Verespatak, Alburnus Maior volt). Morva bevándorlók már a honfoglalás elõtt
bányászkodtak Selmecbánya környékén.

A magyar honfoglaláskor szinte valamennyi bányászatra alkalmas terület a
fejedelmi család tulajdonába került. A 11. század elején a fejedelmi-királyi család
fennhatósága alatt álltak a bányászatra alkalmas fontosabb területek a mûvelt bá-
nyákkal együtt: az erdélyi sóbányák, a fõbb aranymosó helyek, a selmecbányai és
radnai ezüstbányák, az észak-borsodi és nyugati vastermelõ helyek, a Gömör-
Szepesi Érchegység, a szatmári Avas-Gutin hegység, az Erdélyi Érchegység. Az
uralkodó földbirtok-magángazdaságán alapuló állami gazdálkodásban az uralko-
dóé volt a birtok minden haszna, benne a „föld méhének kincsei”, a bánya, amely a
földbirtokon létezett.

A földterület tulajdonához kapcsolódott tehát a bányászat joga. A király e jo-
gokhoz csak úgy juthatott, ha a földterületet megszerezte. Egy 13. századi okirat-
ból tudjuk, hogy a király bányalétesítés céljából igénybe vett egy birtokot azzal,
hogy a bánya kimerülése után visszaadja azt eredeti tulajdonosának. Késõbb már
a „királynak régi szokása” volt elcserélni azt a birtokot, ahol valaki arany- vagy
ezüstbányákat nyitott. Mivel ez az eljárás a bányakincsek eltitkolásához vezetett,
több átmeneti megoldás után a király deklarálta a földbirtokos bányamûvelési sza-
badságát, csak a királyi haszonvételt, az „urburát”, bányavámot kellett a király ré-
szére megfizetnie. A bányaregálé és az urbura a királyi birtokokra nyugatról betele-
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1 Zsámboki László: Bányászat az Árpádok korában. In: A magyar bányászat évezredes története,
OMBKE, Budapest, 1997.
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pített bányászközösségek, a hospesek megjelenésével jött létre.2 E közösségek
nyereségük egy részét kötelesek voltak a kincstárnak befizetni, egyébként szabad
emberek voltak, akik királyi kiváltságokat élveztek.

E helyzetbõl eredõen kialakult minden bányajognak a királyi közhatalomból
való eredeztetése, ahhoz való kötõdése.

A Mohácsig terjedõ idõszakról összefoglalóan megállapítható, hogy a bá-
nyajogot a bányászatnak a királyi magángazdaságon belüli helyzetébõl lehet leve-
zetni: a 14. század végén a király a földbirtokos bányamûvelési szabadságát dek-
larálta. Ettõl függetlenül létezett a bányászok szabadsága (a kutatás és a
bányanyitás szabadsága bármely földterületen a föld tulajdonosának hozzájárulá-
sa nélkül. (E szabadságjogok váltak késõbb a bányavárosok privilégiumaivá,
statutumaivá).3 Nyilván a bányászok e szabadságának kizárása érdekében szüle-
tett nagyszámú, a király által a 13. századtól kiadott földesúri bányászati privilégi-
um, amelynek alapján a birtokos a felségjogból részesülve bányát nyithatott, és ki-
zárta a bányászok bányaszabadságát a privilegizált területrõl.

Mohács után az egységes magyar bányajogrendszer létrejöttét egyrészrõl
az európai koncepcióban gondolkodó és a birodalmán belül egységesítésre törek-
võ Habsburg-ház, másrészrõl a rendi hagyományokhoz ragaszkodó birtokos ne-
messég és vele szövetségben a kiváltságaikat feladni nem akaró bányavárosok ér-
dekellentétei akadályozták meg. A feudális hagyományokhoz való ezen
ragaszkodás 400 esztendõn át gátolta meg az egységes magyar bányajogrend-
szer létrejöttét.

Az uralkodó, miután Magyarország bányászatát is irányítása alá vonta és
szabályozta a csehországi és osztrák tartományok bányászatát, 1548-ban elérke-
zettnek látta az idõt a koronája alatt egyesített országok bányajogának egységesí-
tésére. Ez az ún. Miksa-féle bányarendtartás a bányászati uralkodói felségjogra
(ius regale minerale), mint alapjogra építette föl a rendszerét. A magyar országos
jogban ezzel szemben – amint láttuk – ekkorra már kifejlõdött a földbirtokosok bá-
nyaszabadságának, az ásványkincseknek földbirtokhoz tartozásának elve (elis-
merve, hogy „a fiskusnak a szokott bányajövedelmet [...] megfizessék”).4

A rendtartás a hasznosítható ásványokat két csoportra osztotta. A szabad-
nak vagy (az uralkodó számára) fenntartottnak nevezett ásványokat a rendtartás
közjavakká minõsítette, amelyek bányászatát a törvényes feltételek betartásával –
a földtulajdonos hozzájárulása nélkül is – mindenki számára biztosította.5 A többi
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2 Bányaregále – bányaúrjog: az állam bányászati felségjoga; a természetes telepeken elõforduló bizo-
nyos ásványok fölött a rendelkezés [...] az államot illeti meg; Urbura: bányavám; Hospesek: a király által-
biztosított jogokkal rendelkezõ ún. vendégek. Lásd: Mûszaki Értelmezõ Szótár. Tarján Gusztáv (szerk.)
Terra, Budapest, 1964.
3 Történészek 1245–1255-re teszik IV. Béla által a selmeci „hospesek” részére adott királyi privilégium
megszületését, amely egyben a legõsibb (magyar?) bányarendtartás. Emlékeztetni szeretnénk a
selmeci bányajog megszületésének hét és fél évszázados fordulójára! Lásd: Izsó István: A selmeci bá-
nyajogról egy jeles évforduló alkalmából. In: Bányászati és Kohászati Lapok 138. évf. 2005/3.
4 Szemán Attila: A bányászat az ország három részre szakadása idején a 16. század közepétõl
1711-ig. In: A magyar bányászat évezredes története, OMBKE, Budapest, 1997.
5 Fenntartott ásvány (szabad ásvány) az az ásvány, amelynek bányászati joga az állam, illetve az állam
által kijelölt személy részére fenn van tartva, azaz amelyre nem terjed ki a földtulajdonos tulajdonjoga.
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(a fenn nem tartott), a földtulajdonos rendelkezése alatt maradt ásványokat viszont
a földbirtok tartozékának nyilvánították.

Az elkészített – korszerû és magas színvonalú – szabályzat azonban a ma-
gyar országgyûlés ellenzése, hosszú viták, többszöri átdolgozás és kihirdetési
kísérlet után, csak jelentõs kompromisszumos megoldásokkal, 1573-ban került ki-
hirdetésre. A kompromisszumként csatolt mellékletek Magyarország területén lé-
nyegében fenntartották a korábbi kiváltságokat. A magyar országgyûlés már
1574-ben deklarálta, hogy ragaszkodik a földesúri bányaszabadsághoz, nem is-
meri el a rendtartás felségjogi koncepcióját. Ugyancsak ragaszkodtak a bányavá-
rosok „régi szabadságainak” megtartásához. A Miksa-féle bányarendtartás soha-
sem lett Magyarországon törvénnyé.

A Rákóczi-féle függetlenségi harcok után az ország szétzilált bányászatá-
nak rendezésére az országgyûlés végre – kihirdetését követõ 150 év múlva –
1723-ban elismerte a bányabíróságok magánjogaként (Lex privata) az 1573. évi
Miksa-féle bányarendtartást (de még így sem lett hatályos az ország egész terü-
letén).6

Az ilyetén Lex privatává vált bányarendtartás azonban nem tett említést a
kõszén bányajogi besorolásáról, mivel 1548-as keletkezésekor kõszénbányászat
az osztrák birodalomban még nem is létezett. Sem az uralkodó számára „fönntar-
tott”, sem a földtulajdonosi rendelkezés alatt maradt ásványok közé sem sorolta.
Fokozandó az ellentmondásokat, 1758-ban, az örökös tartományokban a kõsze-
net a fejlett országok mintájára fönntartott ásványnak, míg késõbb (II. József
1788-ban) Magyarországon a földbirtok tartozékának nyilvánították (akié a föld,
azé a szén). Ez a szabályozás közel két századon át gátja lett a kõszénbányászat
magyarországi fejlõdésének.7

A 19. század ipari fejlõdése során mind nyilvánvalóbbá vált, hogy a kõszén-
bányászat jogosultságának a földbirtokhoz való kötöttsége akadályozza a szénbá-
nyászat szükséges hazai kibontakozását. Miután a Miksa-féle bányarendtartás el-
avultsága nyilvánvalóvá vált – több eredménytelen hazai próbálkozás után –
1854-ben uralkodói pátenssel Magyarországon is kihirdették az Osztrák Általános
Bányatörvényt. A törvény mindennemû kõ- és barnaszenet bányaúrjog alá ren-
delt.8 A törvény kötelezõ erejû hatását – elismerve annak korszerûségét – az 1861.
évi Országbírói Értekezlet az Ideiglenes Törvénykezési Szabályok révén fenntar-
totta a magyar bányatörvény végleges megalkotásáig. Kivételt csak a kõszénbá-
nyászatra vonatkozó jogosítványok vonatkozásában tett, mert ezekben visszatért
a korábbi jogelvekhez, nevezetesen, hogy a földtulajdonos hozzájárulása nélkül
szénbányászatra vonatkozó jogosítvány nem adható ki, a kõszénbányászati jogo-
sítványok alapfeltétele a földbirtokos és a bányavállalkozó közötti szerzõdés létre-
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AKIÉ A FÖLD, AZÉ A SZÉN...

6 Zsámboki László: Bányászat a szatmári béke és a kiegyezés között. In: A magyar bányászat évezre-
des története, OMBKE, Budapest, 1997.
7 Izsó István: A kõszénbányászat évszázados bányajogi vitája. In: „...Egyedül a közhaszon kedvéért...”
Tanulmányok a 250 éves magyar szénbányászat tiszteltére. A Központi Bányászati Múzeum Közlemé-
nyei 2. Sopron, 2003.
8 A bányaúrjog alatt a törvény fejedelmi jogot értett, azaz ezek a „fenntartott ásványok”. In: Mûszaki Ér-
telmezõ Szótár, 1964.
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jötte. A bányavállalkozók kõszénbányászat esetén – a fenntartott ásványok után a
kincstárnak fizetendõ bányabért – bérleti díjként a földtulajdonosnak kötelesek
megfizetni.9

Az ideiglenesnek szánt 1861. évi szabályozás több sikertelen törvényalkotá-
si kísérlet ellenére, a magyar törvénykezés „nagyobb dicsõségére” 100 éven át
fennmaradt.

A szénelõfordulások tulajdonjoga tehát az ingatlannal együtt volt átruházha-
tó. A joggyakorlat megengedte azonban a kõszén kiaknázási jogának az ingatlan-
tól elkülönült, önálló ingó dologként történõ átruházását is. A kõszéntelepek tulaj-
donjoga tehát elválasztható volt a felette elhelyezkedõ földbirtok tulajdontól.

Mivel a magyar törvények a kõszenet – a civilizált európai országokkal ellen-
tétben – nem soroltál a „közjavak”, azaz a „fenntartott ásványok” közé, ezért ennek
kitermelése után a bányavállalkozó bányajáradékot nem fizetett az államnak. Ez a
többletérték a földtulajdonost gazdagította a 20. század közepéig, és kõszenet,
szemben a „fönntartott ásványokkal”, csak a földbirtokos beleegyezésével lehetett
bányászni. Ez a körülmény egészen a szénbányászat államosításáig „a földtulaj-
donosnak fizetendõ terrágiummal drágította meg a magyarországi szenet az oszt-
rák polgári jog érvényességi területeirõl származó és import-szenekhez képest.”10

Ezen talán nem érdektelen visszatekintés után nézzük meg, milyen hatása
volt mindennek a pécsi szénbányászatra.

Pécs városa 1745-ben „találkozott elõször” – közvetetten és nem szándéko-
san – a kõszén és a bányatörvény kapcsolatával, nevezetesen a Lex privatának elfo-
gadott Miksa-féle bányarendtartással, annak is a kihirdetett mellékletében szereplõ
bányavárosi privilégiumokkal. A szabad királyi városi jogért a földesúr pécsi püspök-
kel 1703 óta hosszú harcot vívó város (bányavárosi statútummal) szabad királyi cím
elnyerése reményében küldött „vasércet, aranyat tartalmazó fövenyt” és „valami kõ-
kormot” a város határából a bécsi udvari kamarának. Miután az aranybányászati re-
mények elszálltak, a kõzetek között nagy reményûnek minõsített kõszén („kõkorom”)
a város urait nem érdekelte, a benne rejlõ lehetõségeket nem ismerték fel.

A földbirtokosok kõszénre vonatkozó „bányamûvelési szabadságával” kez-
detben területünkön kizárólag a pécsi vállalkozó kedvû kisiparosok éltek a saját
tulajdonukban lévõ aprócska telkeiken található szénvagyon mûvelésével. Szénki-
termelési jog földbirtokostól (az egyetemi alaphoz tartozó pécsváradi közalapítvá-
nyi uradalomtól) történõ bérbevételére 1787-ben kötött szerzõdés alapján elõször
Vasason került sor. Pécs városa 1804-ben adta bérbe kõszénbányászati jogát 25
évre a Tittel-, illetve a Hartman-csoportnak. Az 1800-as évek elsõ felében megjele-
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9 „Az általános osztrák bányatörvény [...] a kõszénre nézve Magyarországot illetõleg következõkép mó-
dosíttatik: a) az állami kincstárba fizetendõ bányavám – Frohen – a kõszéntõl, jövõ törvényhozási intéz-
kedésig egyáltalán megszüntettetik; b) a más földén, vagy földének gyomrában kõszenet bányajogilag
kiaknázó iparos [,..] az eddig a kincstárnak fizetett bányavámot ezentúl a földbirtokosnak bér gyanánt ki-
szolgálni tartozik; c) a földbirtokos beleegyezése nélkül [...] engedély, annál kevésbé bányászati ado-
mány [...] ne adassék.” Lásd: Bán Imre: Adatok a magyar kõszénbányászat történetéhez a XVIII. szá-
zadban. In: Bányászati és Kohászati Lapok LXVII. évf. 4–5–6–7. sz.
10 Csath Béla–Faller Gusztáv–Gergely Ernõ - Kun Béla: A magyar bányászat a kiegyezéstõl a II. világ-
háború végéig. In: A magyar bányászat évezredes története, OMBKE, Budapest, 1997.
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nõ viszonylag tõkeerõs és profi bányavállalkozók fõleg a terület nyugati részén, a
városi polgárok tulajdonában lévõ területeken nyitottak bányát bérleti vagy tulajdo-
ni jog megszerzésével.

A város és a környezõ községek határában fekvõ (a hazai és nemzetközi szak-
irodalomban már 1799-tõl ismert) gazdag szénmezõk feletti hatalmas földterület döntõ
részét birtokoló földbirtokosokat (város, Székeskáptalan, Székesegyház, egyetemi
alap) szénbányák nyitására illetve bányanyitások eltûrésére a köz érdeke törvényesen
nem késztette. A bányamûvelési szabadságjogukkal a 19. század elsõ harmadában a
földek birtokosai, hasonlóan a hazai többi birtokoshoz, úgy éltek, hogy – szántóik, le-
gelõik, erdõik féltése okán – lehetõleg nem nyitottak bányát, bérbe területeiket rövid
idõtartamra adták, és okokat keresve a bérletet sokszor felmondták.

Az 1800-as évek elejére kiélezõdött az ellentmondás a köz tényleges érdeke
és a magyar jog szerint közjavak közé nem minõsített szénvagyon kitermelése kö-
zött: a kormányzat szorgalmazta a szénbányászat fejlesztését, a földtulajdonosok
pedig vagy a kis parcelláikon szakszerûtlenül „turkáltak”, vagy a nagy birtokosok
mezõgazdaságukat féltve akadályozták a komoly bányászat kialakítását.

A kormányzat az ellentmondást erõs szakmai felügyelet és irányítás létreho-
zásával kísérelte meg feloldani. Azonban amilyen ellentmondásos volt a szénbá-
nyászat jogi helyzete, olyan ellentmondásosra sikeredett e megoldás is. Hogy
mégis eredményes, a mecseki bányászat fejlõdésére igen pozitív hatással volt, az
egyedül annak volt köszönhetõ, hogy egy egészen kiváló szakember vezette 37
éven keresztül a sok feladattal, de bizonytalan jogállással és kevés hatalommal el-
látott intézményt, a pécsi kincstári bányaigazgatóságot. A kialakult helyzetet jól jel-
lemzi, hogy ‘1817-ben a megyei bányatulajdonosok tulajdonosi jogaik sérelmére
hivatkozva a Helytartótanácshoz folyamodtak a bányaigazgató mûködése ellen:
„ha valamit nyernének is a kõszénbányák Berks Péter igazgatása révén, ezen bi-
zonytalan nyereség a földes Úri Jussoknak, és annál fogva a Nemzeti Szabadság-
nak meg sértõdésével igen drágán füzettetne.” A Helytartótanács azonban felszó-
lítja a vármegyét, intse a birtokosokat, hogy Berks bányaügyi rendelkezéseit
betartsák, járandóságait fizessék.11

A földbirtokhoz tartozó szénkészletek vagyoni értéke, illetve a bányavállal-
kozók által a kincstárnak fizetendõ bányabér helyett a földtulajdonosnak fizetett
bérleti díj értéke és jelentõsége a 19. század második felében, a DGT megjelené-
sével és térnyerésével vált nyilvánvalóvá. Az addig különálló kisebb területekre vo-
natkozó földterület-, illetve szénkitermelési tulajdonjog-szerzési és -bérleti aktusok
helyett összefüggõ, nagy földbirtokokra kiterjedõ adásvételi és bérleti szerzõdések
jöttek létre, jelentõs vagyonnövekedéshez, illetve tartós nagy bérleti jövedelemhez
juttatva a földek birtokosait. (Pécs városa 1853-ban eladta 300 hold erdejét a
DGT-nek, pécsi polgárok adták el telkeiket a bányászati kitermelés jogával:
Paulovics, Littke, Czvetkovics stb., a Pécsi Székesegyház és Székeskáptalan
hosszú távra (többszöri hosszabbítással 100 évre) bérbe adta szabolcsi és somo-
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11 Móró Mária Anna: Berks Péter és a mecseki kõszénbányászat. In: Pécsi Szemle, 2000. õsz
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gyi, az egyetemi alap eladta vasasi birtokaik szénkitermelési jogát. Ugyanezt tették
a szabolcsi és somogyi parasztok a kis földjeik alatt húzódó szénvagyonnal.

A DGT a fentiek szerint megszerzett kb. 22 km² terület szénvagyonának ki-
termelése után az államnak (mai szóhasználattal) bányajáradékot nem fizetett. Ez
a pénz adásvételi és bérleti díjak formájában a földbirtokosakat gazdagította. Ke-
reshetjük-e a nyomát, és, ha igen, hol a – szénvagyonnal rendelkezõ – mecseki
mezõ- és erdõgazdasági földbirtokok ezen többlethozadékának?

A hajdani pécsi polgárok többségénél a föld adásvételébõl, illetve bérbeadá-
sából származó szénbányászati jövedelem nyilván nem követhetõ nyomon, de a
polgárok egy része feltehetõen e tõkét más vállalkozásaiba fordította át: Littke,
Engel, Grün (Zsolnay) stb. A pécsi városi területek eladása (Stadtwald, Káposztás-
völgy, Gesztenyés) a várost gazdagította, de ez sem számszerûsíthetõ és követhe-
tõ. A város területének egy részén nem a tulajdonjogot, hanem csak a szénkiterme-
lés jogát adta el. Szabolcsi és somogyi földmûvesek még a 20. században is kaptak
„terrágiumot” a DGT-tõl földecskéjük alatti szén kitermelési jogának fejében.12

Annak ellenére, hogy a szénkitermelésbõl származó teljes többlet jövede-
lem tárgyiasulását nem tudjuk nyomon követni, megállapítható, hogy e jövedelem
döntõ része helyben maradt, és a régiót gazdagította. Régiónk, de amint alább látni
fogjuk, a magyar állam szerencséjére is, a többlet jövedelem jelentõs részének fel-
használása, sorsa nyomon követhetõ, és eredménye tárgyiasult formában ma is
része a régió közvagyonának. Tudjuk például, hogy „a székesegyházi uradalom jö-
vedelme a századfordulón tíz év átlagában 120 538,62 osztrák forint, kb. 240 ezer
korona/év volt, és a székesegyház fölös jövedelme évente külön alapra került.
Dómtemplomunk 19. századi rekonstrukciója a szénbányászatból származó jöve-
delembõl valósult meg. Az egyházmegye alapítványi hivatala szénbányászati jöve-
delembõl finanszírozta intézményeinek fenntartási költségei mellett 1913–15-ig
évente 100–100 ezer koronával a Pius Fõgimnázium és Internátus, 1914-ben a
„Tanítóképzõház” építését 200 ezer koronával. A Pius-templom építését 1930-ban
30 ezer pengõvel és az uradalom lehetõségeinek kedvezményes árú szén felhasz-
nálásával gyártott építõanyaggal [...] segítette, majd a Székesegyházi Énekiskola
[...] kibõvítését és átalakítását is kb. 90 ezer pengõvel.”13 A papi szeminárium épí-
tése a somogyi bányabirtok után fizetett bérleti díjakból volt lehetséges.

A fentiekben részletesen leírt magyar jogi unikum miatt, és mert Magyarorszá-
gon az egyházi földbirtokok (incl. szénvagyon) nem voltak elidegeníthetõk, érdekes
és eredményében végül is nem negatív jogi, szervezeti és tulajdoni helyzet alakult ki
a második világháborút követõ békeszerzõdésben foglaltak realizálása során.

A bányák államosításáról szóló törvényt 1946. június 26-án hirdették ki. Az
államosítás nem vonatkozott a gyõztes hatalmak tulajdonaira. A gyõztes nagyha-
talmak potsdami megállapodásnak megfelelõen a DGT tulajdonát a Szovjetunió ja-
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12 Terrágium (szénjárulék) a földtulajdonosnak az ingatlanán található ásványszén tekintetében õt
megilletõ jogok – a szénjog – átruházása esetében a kitermelt vagy értékesített szén mennyisége után...
pénzbeli vagy egyéb ellenszolgáltatás. In: Mûszaki Értelmezõ Szótár, 1964.
13 Mendly Lajos: A szénbányászat fejlõdése a Mecsekben. In: A Mecsek Egyesület Évkönyvei. Pécs,
2002.; 2003.; 2004.
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vára kebelezték be. A Társaság bérelt területei és a rajta lévõ bányák viszont az ál-
lamosítási törvény alapján a magyar államé lettek. A pécsi bányák szervezeti
egységét azonban nem lehetett megbontani, így azok együttes mûvelése érdeké-
ben a Szovjetunió a bányákra vonatkozó tulajdonjogát a létrehozott Magyar-Szov-
jet Hajózási Részvénytársaság (MSzH Rt.) javára alaptõke emelés címén kebelez-
te be. (Ez 53 %-os tulajdonosi jogot képviselt a Magyar Népköztársaság 47 %-os
érdekeltsége mellett.)

A szovjet vagyonrész – megváltás ellenében – 1952-ben került a magyar ál-
lam tulajdonába. A fentiekben vázolt okok miatt a magyar államnak a vagyon kb. fe-
lét (az el nem idegeníthetõ egyházi vagyonrészt) nem kellett a gyõztes Szovjetuni-
ótól megváltania.

A magyar bányatörvény-alkotás négy és a szénkérdés bányajogi szabályo-
zásának két évszázados vitájára végül is már teljesen más politikai-társadalmi kör-
nyezetben a szénbányászat államosítása és a bányászatról szóló 1960. évi tör-
vény tett pontot: a kõszénvagyon a föld mélyének többi kincséhez hasonlóan
„fenntartott ásvánnyá”, az állam, a nemzet tulajdonává vált. A ma hatályos bánya-
törvény, az 1993. évi XLVIII. törvény szerint: „Az ásványi nyersanyagok és a geo-
termikus energia természetes elõfordulási helyükön állami tulajdonban vannak.”
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Frankovics György

PÉCSI BOROK, PÉCSI SZÕLÕMÛVESEK

Oláh Miklós esztergomi érsek, korábbi pécsi püspök 1536-ban említést tesz
a szegedi és a debreceni piacokon árusított és igen keresett pécsi borokról. A szõ-
lõtermesztést kiegészítette a gabonatermesztés, a fejlett ipar és a kereskedelem.
Pécs a középkorban püspöki székhely volt, a 14. században néhány évtizedig
egyetemi város, a középkor óta falak vették körül, s mint ilyen, kulturális és szellemi
központnak számított. Templomok és kolostorok épültek sorban. A városban szer-
zetesrendek tevékenykedtek.

A városiak igyekeztek „tükét” szerezni, és „tükévé” válni
A jó hírnek örvendõ pécsi szõlõt és az abból nyert finom nedût a Mecsek lej-

tõi, a mediterrán jellegû éghajlat s a város alatt meghúzódó hatalmas pincerend-
szerek, illetve a szõlõkben lévõ pincék érlelték csodálatos ízûvé és zamatúvá. Vél-
hetõen a nemes szõlõvesszõt és annak „vérét” már a rómaiak is megkedvelték
itt-tartózkodásuk során, azonban jóval késõbb a város lakóinak a boreladás és a
pálinkafõzés biztos jövedelmet hozott, megtetézve némi haszonnal a fáradtságot,
olyannyira, hogy nem számított igazi városlakónak, azaz „tükének” az, akinek nem
volt néhány „kapás” szõlõje.

Bármennyire furcsa, a törökök alatt sem szûnt meg a szõlõtermesztés, bár
vallásuk tiltotta a szeszesitalok fogyasztását. Az idõközben kicserélõdött lakosság
termelte, eladta és itta a bort, beleértve a török katonaságot is, emellett az eltörökö-
södött bosnyákokat, nem hagyva ki a horvátokat és a szerbeket sem, nem külön-
ben a magyarokat, németeket, olaszokat és más nyelvû nemzetek fiait. A déli ré-
szekrõl áttelepült lakosság leginkább a vörösborokat kedvelte, a vöröst termõ
szõlõvesszõt új hazájában is meghonosította. Magukkal hozták Magyarországra
az új szõlõfajtákat, valamint a szõlõmûvesség titkát.

Az oszmán-török térhódítás alatt, 1543 és 1686 között, pécsi uralmuk idején
a szõlõ- és bortermesztés tovább virágzik, sõt, az alföldi piacokon, a szegedi és a
debreceni pusztákon már korábban a szerémségi borok helyett szívesen vásárol-
ják és mérik a Mecsek és a hozzá közeli Szekszárd környéki dombság termette bo-
rokat.1 Az 1591 és 1606 közötti tizenöt éves háború idején e területen a török se-
regben megjelennek a tatárok. Vezérük Ghazi Giari volt, a krími kán fia. Giari kán
a kemény teleket Pécsett töltötte, ahol a harcok szünetében verseket költött és a
pécsi bort kóstolgatta. A jeles török útleíró, Evlia Cselebi számos alkalommal járt
Baranyában, hiszen ez a vidék hagyományos török felvonulási útvonalnak számí-
tott.2 A legteljesebb leírások 1662-ben, a bécsi hadjáratkor és 1664-ben, a dunán-
túli hadjárat idején készültek. Ötödik könyvében Pécs városáról szólóan tapasztal-
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1 Szakály Ferenc: Schreiber Farkas pécsi bíró (1527–1542). A JPM Évkönyve 20–21. 1975–76. Pécs, 78. p.
2 Katona Magda: Evlia Cselebi Baranya megyében. In: Baranyai Helytörténetírás, 1982. A BML Év-
könyve, Pécs, 1983. 31. p.
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va közli: „Kajszibarackját, fekete és nedvdús szederjét, százhetvenféle körtéjét
tartják nyilván szavahihetõ öregek közlése szerint.” A szigeti kapu mellett lévõ
alajbég (török zászlóaljparancsnok) házában történõ vendégeskedése során állító-
lag egyazon a napon negyvenhétféle körtét evett. A város török elõjárója, valamint
a „telekkönyvi” bejegyzések szerint 6100 szõlõskertet tartanak nyilván. Habár
Cselebi sohase volt mentes a nagyotmondástól, ezért minden adatát nem kell
készpénznek venni. Megemlíti még, hogy a városban a „Vakmerõek, a kábítószer
élvezõket, borisszákat és az elõítélettel kötekedõket azonban nem kedvelik...”, s
közel kétezer pincével rendelkeznek.3

Pécs török alóli felszabadításakor a háború során a lakosság 400 fõre csök-
ken. A török lakosság egy része a városban marad, némelyiküket a késõbbiekben
a szerbek átcsempészik a délibb török megszállás alatti területekre. A városban
maradó törökök felveszik a katolikus vallást. A polgárok soraiba felvett Tabak
Emericus (Imre) szíjgyártó egy 1695-ös évi bejegyzés szerint „itt született, azelõtt
török volt, már keresztény”, s abban az évben házat ad el a pálosoknak, 1706-ban
szõlõt. „Porciója”, azaz adója 2 forint és 30 dénár volt.

A városban megjelennek az új jövevények. A monyorókeréki születésû
Temlin Laurentius (Lõrinc) magyar szabó 1694 óta él itt, rá három évre „kapálás-
ból él”, ami alatt szõlõkapálást kell értenünk.4

A kapások száma a rákövetkezõ években eléri a 125 fõt, a kádároké 135 mes-
terembert tesz ki, míg a kocsmárosok 107-en vannak a városban. Rövid harminc év
elteltével a város lakossága megsokszorozódik.5 A számos német származású ipa-
ros közé sorolható a felsõ-ausztriai Steyerbõl érkezõ kádár, egyben tanácsbéli es-
küdt Heimberger Leonhart, aki 1697. február 23-án szõlõt vesz, a városnak borokat
ad el, ám elõtte nyolc éve megtelepedik Pécsett, fizetve a késõbbiek során adóját,
amely 9 Ft és 67 dénárt tesz ki. A városban 1687-ben egy köböl (kila) gabona ára 4
forint, egy akó bor ára 8, 9, sõt 10 forint volt.6

A gondos és szorgos dézsmálók 1711-ben
Az 1711-bõl származó pécsi adóösszeírás (kilenced- és tizedjegyzék) rend-

kívül jól érzékelteti elsõsorban a pécsi adózók neveit figyelembe véve, ki milyen
bort és mennyit termelt, s abból milyen terheket kellett lerónia.7 A következõ rövid
ismertetõnkben sorjában csak a legnagyobb bortermelõkrõl szólunk.

A budai külvárosban ismertebb bortermelõ Rác Száva vörösborból 4 urna
és 26 pintben (egy urna kb. 30 liter; egy pint = másfél liter) adta át dézsmáját a
dézsmaszedõknek. A pontos és szorgos „decimátorok” (tizedösszeíró) gondosan
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3 Katona… i.m. 1983. 27. p.
4 Móró Mária Anna: Pécs város polgárai. Baranyai Helytörténetírás 1987/1988. A BML Évkönyve,
Pécs, 1988. 77. p.
5 Móró… i.m. 69. p.
6 Kila és köböl, koronként és helyenként változó ûrmérték (kb. 62, 94, ill. 125 liter)
7 Arhiv Hrvatske, Zágráb. Devetina i desetina Slavonije u Baranje (Szlavónia és Baranya kilenced- és
tizedjegyzéke). Az anyag a 19. század második felében átkerült Budapestre, a horvátok heves tiltakozá-
sára visszakerült Zágrábba.
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megdézsmáltak mindenkit, példának okáért egyetlen egy pint bort sem hagytak ki
összeírásukból. A keresztnév hiányában a 3 urna és másfél pinttel terhelt termelõ
Alica volt, aki mondanom sem kell, neve után ítélve csak vörösborban fizetett. Ja-
kab Mendl (még németesen írta a nevét) nagyobb mennyiségben fehérbort ter-
melt, minek fejében 2 urna és 12 pintet szolgáltatott be, ám a biztonság kedvéért
megpróbálkozott a vörösborokkal is, adóterhe emellett még 1 urna és 16 pintet tett
ki. Pem Jakabnak 18 pint fehér bor és 12 pint vörös bor beszolgáltatást is kiróttak.

A város központjában lakó bortermelõket sem hagyták ki a dézsmaszedõk,
habár a termelõk házaik alatt beláthatatlan pincerendszerek húzódtak meg és ka-
nyarodtak sok irányba, megtévesztõ és befalazható útvesztõikkel egyetemben,
azonban nem rejthettek el semmit az adószedõk elõl, ugyanis a 16–19. században
hegytörvények írták elõ a szõlõhegyek mûvelési rendjét, védelmét, a szõlõ utáni
adózás módját. A város magjában fõként németek és magyarok laktak, csak ki-
sebb számban horvátok. Poroloki Mihal uram fehérborban 6 urnával és 3 pinttel,
Pavics Mihal pedig 5 urna fehérrel és 29 pint vörössel lett megrövidítve.

A szigeti külváros, a lakosság összetételét véve figyelembe, fele-fele rész-
ben horvátnak, illetve magyarnak számított. A bortermelõk közül Miho
Marecsovics (horvátul írja a nevét) 3 urna és 10 pint fehérbort és 2 urna és 6 pint
vöröset, Andocsics Istok csak fehérborban adózott (3 urna és 17 pint), Paul
Petrovics 24 pint fehér bort és 4 urna 12 pint vörösbort adott át, míg Szabó Gergel
épp fordítottan, 24 pint vöröset és 4 urna 12 pint fehéret. Elia Heticz mellett
Ivanovics Mato, Gyuro Cziproci, Bona Ventura Jank és Országh Péter volt a je-
lentõsebb bortermelõ. A behajtott bordézsma mennyisége nem volt csekély,
ugyanis 1711-ben a pécsi szõlõmûvesek és bortermelõk 149 urna és 5 pint fehér-
bort adtak át dézsma fejében, ám ennél jóval többet vörösborban: 378 urna és
13,05 pintet, ami literben kifejezve 4775 liter fehérbort és 11 016 liter vörös bort je-
lentett. Ezeket a kapott számadatokat további tízzel szükséges beszoroznunk ah-
hoz, hogy megkapjuk a felmért bormennyiséget. Ennyi bizonyára megtermett, de
vélhetõen több is, ugyanis számolnunk kell azzal a gyakorlattal, hogy az éber hegy-
mester elõl, akit neveztek még hegybírónak is (õ járt el a szõlõhegyen megesett er-
kölcsi vétségek: káromkodás, paráznaság, tiltott napokon való munkavégzés, lo-
pás ügyében), és az árgus tekintetû dézsmálok szeme elõl bizonyos mennyiséget
sikerült elrejteni. Az emberi leleménynek sem szabhatott határt még a legmegbíz-
hatóbb adóbegyûjtõ szimata sem, habár a termést hajdúk is vigyázták, akik anya-
nyelvükön tették le a hivatali esküt. A dézsmaszedõk a felszabadított részeken ele-
inte a császári kamarának szedték az adót, ugyanis a török ellen folytatott háború
hatalmas összegeket emésztett fel, így a felszabadított részeken, a területek
visszaszerzése után közvetlenül megkezdték az adózók összeírását és az adók
behajtását. Baranyában a kezdeti katonai és kamarai igazgatás mellett lassan újjá-
éledtek a vármegyei önkormányzatok szervei is, ám Pécs püspöki (földesúri) igaz-
gatás alá került, ezért a bortizedet 1780-ig a püspök dézsmaszedõi, majd a szabad
királyi városi rang elnyerésével a városi adószedõk szedték a továbbiakban. Pécs
lakossága közel ötezer fõre tehetõ ebben az idõben.
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A filoxéra-vész
A boreladásból származó haszon nem lehetett csekély. Mária Terézia ural-

kodása idején a város 1780-ban megkapja a szabad királyi városi rangot, egyúttal
a szabadságjogok között a borkimérést is kezükbe vehetik a polgárok. Pécs városa
élénk virágzásnak indul. A kézmûvesek (aranymûvesek, szattyánbõrkészítõ
tabakosok, csizmadiák, szûrszabó és más céhek mellett) mindhárom náció fiai
(magyarok, horvátok, németek) számarányukban is jelezve a város lakosságának
összetételét, egyben az elszegényedett horvát és magyar szõlõmûvesek, az úgy-
nevezett „kapások” erõfeszítései és szorgalma nem maradt eredménytelen. Mind-
emellett a zsidó kereskedõk neves borkereskedõi tevékenysége tovább öregbítet-
te, gazdagította a várost, rangjában és hírnévben egyaránt.

A szõlõ- és bortermelést a 19. század kilencvenes éveiben az országszerte
dúló filoxéra és a borhamisítási botrány veti csak egy idõre vissza. „Deindol, Tettye
és Frühweis Postavölgy és Szkokó... teljesen tönkre van már téve”, jegyzi be
1890-ben Károly József, az Ágoston-téri plébánia plébánosa a Historia Domusba.
A filoxéra „a plébániai kisszkokói szõlõt elpusztította”. A plébánia 1890-ben a terve-
zett 60 hektoliter borral még feltöltötte hordóit, ám a rákövetkezõ évben már csak
27 hektó termett. „A szõlõhegyek Pécsett a nyugati részen már kipusztultak. Alig
volt szõlõ. Ezelõtt 4–5 éve a pécsi határban 50 000–60 000 hektó bor termett, ez
évben 5–6 ezer...”, állapítja meg a tényeket Károly esperes-plébános, aki horvát hí-
veivel anyanyelvükön beszélt és három nyelven misézett.8

Az ismertebb borkereskedõk közé a Jankovits család is felküzdötte magát,
azonban a lakosság többsége megmaradt a paraszti bortermelésnél és szõlõinél.

A filoxéra pusztítását a termelõk a 20. század elsõ évtizedeiben a szõlõk új-
ratelepítésével kiheverték, ám „vele együtt kihalt egy sajátos népi kultúra és életfor-
ma, a régi bosnyák paraszti szõlõgazdálkodás”.9

A gondos és szorgos polgárok egyike
A bortermelés biztos megélhetést jelentett, habár a pécsi kézmûvesek, ipa-

rosok a szõlõtermesztést kiegészítõ foglalkozásnak tekintették, így többek között a
szegény sorból felemelkedni tudó horvát Járányi család is. Járányi Andro
„purgar”, azaz polgár 1804-es horvát nyelvû végrendelete rendkívül izgalmas ada-
tokba nyújt betekintést, beleértve és érzékeltetve az atyai adósságból felemelkedõ
bocskoros mester családjának örökül hagyott szociális biztonságot jelentõ hátte-
ret. A gondos atya gyermekei boldogulását élete során jól megalapozta. Örökség-
ként feleségének 15 akó bort hagyott, hozzá még 150 forint háztartási pénzt. Fiait –
Gyuro (Gyurka), Ignyo (Ignác), Misko (Miska) és Jancsika – kötelezi anyjuknak tör-
ténõ „évente fejenként egy kila gabona átadására, borból pedig 3 akót kötelesek
adni”. Járányi mester pénzét a város határában meghúzódó földek vásárlásába
fekteti, kisebb földterületeket felvásárolva gyarapítja vagyonát, s idõvel eléri a mó-
dosabb középosztályba való besorolást. A végrendelkezés magyar fordításban így
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8 A pécsi Ágoston-téri plébánia Historia Domusa
9 Kovács András: A pécsi bosnyákok. 1973. (kézirat)
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szól: „Miska és Jancsika fiaimra, akik velem egy kenyéren vannak, ezt a két háza-
mat hagyom, amelyekben én és õk lakunk, és minden háztartási felszerelést rájuk
hagyok, azon kívül, amit feleségemre hagytam: a szõlõket a Zombori-félét és a
Lakocsi-szõlõ azon részét, amelyet a megboldogult Vürt(h)tõl együtt a kerttel meg-
vettem: a szántóföldek közül azt az öt holdat, amit Vürt(h)tõl vásároltam, továbbá a
Megyerben fekvõ két holdat, amit Sziartó Tamástól vettem: a rétek közül negyed
holdat, amit a káptalantól vásároltam meg, ezen kívül a Berekben lévõ két holdat,
ugyanannyit a Basa-malomnál fekvõ részen nevezett fiaimnak: Miskának és Jan-
csikának hagyom. Reájuk kettõjükre szintén 4 ökröt és a kocsit, valamint két tehe-
net üszõvel együtt ráhagyok. Ezen kívül, ennek a kettõnek minden boromat és pá-
linkámat, ami a hordókban és a kádakban található meghagyok, de oly módon:
hogy a borból, amikor a testem a földbe kerül 6 akó (600 liter) bort verjenek csapra
a torra. A hordók közül pedig Gyuronak és Ignyonak mindegyikõjüknek 100 akó
üres hordót és kettõ kádat át kell adni. Mindezt úgy hagyom hátra, ha mindketten
nem tudnának egymással egyetérteni, felezzék meg mesgyével maguk között, és
testvéreiknek Gyuronak és Ignyonak 300 forintot adjanak ki, hogy mindkettõjüknek
házuk lehessen.”10

A Járányi család szorgalmával szántókat, szõlõterületeket, réteket, nagy
mennyiségû bort, pálinkát, sõt még pálinkafõzõ üstöt tudhatott magáénak, de gesz-
tenyés-tulajdonossá („kestenluk”) is vált.

A szõlõsgazdák védelmet több szenttõl kértek és (el)vártak
Visszatérve a pécsi szüretre és a horvát szõlõsgazdákra: elmondható, hogy

ez utóbbiak a város keleti határában Szent Bertalan tiszteletére kápolnát emeltek,
amit idõk multával Szepesy Ignác püspöksége idején 1828-ban felújítottak, s a be-
járati ajtó fölé horvátul vésették be az adakozó polgárok (pirgerek), közöttük
Jaranyi Andro fia, Jarany Gyuro nevét is.

Szent Illés napján, július 20-án, Szent Bertalankor, augusztus 24-én és
Szent Vince napján, január 22-én a gazdák és családjuk a kápolnában istentiszte-
letre gyülekeztek, illetve a Szent Ágoston téri templomukból a keskeny és meredek
utcákon, valamint a hegyi kanyargós – találóan elnevezett „Krisztus-úton” – gyalog
tették meg az utat a szõlõkben lévõ Bertalan-kápolnáig.11

Szent Illés napján (július 20.) a pécsi horvát asszonyokról a múlt század
nyolcvanas éveinek második felében a pécsi horvátok szokásait, gazdag népdal-
kincseit, meséit lejegyzõ Nikola Tordinac (1858–1888) közli, hogy ilyenkor nem
dolgoznak: „Ezen a napon a horvátok búcsúra mennek Szent Bertalanhoz a szõ-
lõkbe. A szõlõtõkére kulent (disznósajt) akasztanak, hogy a tõke telt legyen, mint a
kulen. Ha ezen a napon esik az esõ, akkor az év hátralévõ része esõs lesz. Amikor
elõször mennydörögni kezd, meghemperednek a földön, nehogy hátfájósak legye-
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10 Ðuro Frankoviæ: Vinogradari, sveci zaštitnici vinogradara u maðarskih Hrvata i njihove interetnièke
veze (A magyarországi horvátok szõlõmûvessége, védõszentjeik, valamint interetnikus kapcsolataik).
Etnografija Hrvata u Maðarskoj 11. A magyarországi horvátok néprajza 11. Peèuh, 2004. 21–22. p.
11 Kovács… i.m. 1973.
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nek.”12 A disznósajttal kapcsolatos mûveleteket a szerzõ felcserélte a Vince-napi
szokással, ugyanis akkor akasztják fel a szõlõvesszõre.13

A fiatalon elhunyt jeles néprajzgyûjtõ és novellista Tordinac 1885-ben így tu-
dósít a pécsi bortermelõ szõlõsgazdák Bertalan-napi ünnepérõl: „Bertalan-nap
elõtt a Bertalan-templomocska közelében lévõ szõlõtulajdonosok feleségei kalá-
csot és sülteket sütnek. Másnap a harang megkondultával férfiak és asszonyok ko-
sarakkal a plébánia-templomba sietnek, s onnan menetben érkeznek a hegyre. A
lányok fehérbe öltöznek, mindenki ünneplõ ruháját ölti magára – a legények kivi-
szik a templomi zászlókat, ekkor lelkipásztoruk a menet élére áll, majd elindulnak.
A környékbeli horvátok hozzájuk csatlakozva nagyra növesztik a menetet, hogy az
hatalmasra megduzzad. Menet közben horvát Mária-énekeket énekelnek. A temp-
lomocska elé már jóval elõbb megérkeznek a kocsmárosok, a mézeskalácsosok,
az árusok, akik kifeszítik sátraikat, portékájukat kínálva. Hangyaként özönlik a so-
kaság. Kezdetét veszi a horvát mise, a misét követõen a pap kijön és felmegy a
szabad ég alatt ácsolt szószékre. A nép a meredek lejtõkre és a füves részre ülve
mohón hallgatja a Bertalanról szóló történeteket. Tíz órakor van a magyar mise és
a prédikáció, s ekkor kezdõdik csak el az igazi vigasság. A võlegény menyasszo-
nyát vezeti, a koma komáját, szomszéd a szomszédját, rokon a rokont, mégpedig a
sátrak alá, hogy borral, méhsörrel és mézeskaláccsal megvendégelje.

– Hogy vagy, koma? – hallik valakinek a kiáltása.
– Jól vagyunk. És te? A tiéid?
– Köszönöm, jól vannak mindannyian!
– Hova-hova, testvér?
– Itt vagyok én is.
– Kalácsot vegyenek! – kiáltja a mézeskalácsos.
– Szép kiskést vegyenek! – így a másik.
– Forró, a forró...!

Így aztán a mindenfelõli kiabálás a hegyet is megsüketítené. A nép szétszéled
a szõlõkben. Akinek szõlõje van pincéje is van, a pincében meg kellemes helyisége,
és hamar elõkerül a jó kisüsti, hazulról meg elhozzák a szükséges elemózsiát, de
még fõznek is hozzá a szõlõben. Koma a komához, ismerõs az ismerõshöz ebédre
és vigadozásra be-betér. Amikor meg az ebéd jócskán befejezõdik, a bor meg az
emberek fejébe száll, apró tamburákat kocogtatnak, és harmonikus öröménekek
csendülnek fel. Az emberek az egyik pincébõl a másikba mennek látogatóba és így
vigadoznak egész estélig, akkor meg könnyû kocsikon és hintókon hazatérnek.

Akinek nincs hozzátartozója, az a pázsitra leteríti takaróját, s tarisznyájából
elõhalássza az élelmet és nézegeti az elõtte hömpölygõ férfiak, asszonyok gyer-
mekek alkotta ördögi kört.”14
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12 Nikola Tordinac: Hrvatski narodni obièaji, pjesme i propovijetke iz Peèuha i okolice. Tankönyvkiadó,
Budapest, 1986. 52. p.
13 Frankoviæ… i.m. 2004. 32–35. p.
14 Tordinac… i.m. 1986. 54–55. p.
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„A szõlõ a szolgát, és nem az urat szereti!”
Az embert próbára tevõ szõlõ, amely a horvát és a magyar mondások szerint

nem szereti az urat, hanem a szolgát, illetve „a szõlõnek nem szükséges az imád-
ság, hanem a kapa!”, meghálálja az egész éven át tartó fáradozást: az õszi beka-
pálást („bakhátra” vagy „simán”), ami (Alsó- és Felsõ-) Gyükésben villakapával tör-
tént, közli a pécsi szõlõmûvelésrõl Kovács András 1973-ban írt, kéziratban maradt
tanulmányában. A bosnyákoknak ezen kívül volt még szõlõbirtokuk Kispiricsizma,
Rigóder, Czerék, Kasszián, Bánom, Szkókó, Bálics, (Kis- és Nagy-) Deindol,
Alsó-Kismélyvölgy határában és a Meszesi-dülõben, ahol Gergely napján, március
12-én vette kezdetét az embert próbára tevõ szõlõmunka. Ezen a napon elkezdõ-
dött a szõlõ trágyázása, a vesszõbújtatás, a tavaszi metszés a „látószöm” megha-
gyásával, majd a karópótlás, karóigazítás következhetett az ún. „gyalogszõlõk-
ben”. Az évenkénti háromszori, négyszeri kapálás sem maradhatott el, sem pedig
a június végi, július eleji ugyancsak sekélyebb villakapálás, az augusztusi, szep-
tember eleji gyomtalanítás, a sarabolás sem. No, meg a kötözés a bevált rafiával, a
speciálisan itt használt hársfahánccsal, a bosnyákosan „likának” nevezett kötözõ-
szerrel. Ha elmaradt volna a permetezés, kárba veszett volna minden. Szõlõérés-
kor jelentkeztek a „jómadarak” (olvasata: falánk seregély, amely a szõlõbõl napjá-
ban testsúlyának többszörösét képes befalni), akiket, ha égiek voltak, kereplõkkel
riogatták, a Jankovits szõlõkben nyolckalapácsosok voltak, sõt akadt itt 16 kalapá-
csos is, ha meg két lábon járó és repülni nem tudók voltak õkelméik, akkor megker-
gették, vagy ha elfogták, a pandúrokra bízták õket.15

A pécsi horvát hajdúk (mezõõrök) velük szemben az „Illyricum Juramentum
Hajdorum” szabályai szerint jártak el szabályszerûen. A pécsi regulák három nyel-
ven, azaz magyarul, horvátul és németül készültek a mezõõrök számára is, egy-
szóval anyanyelvükön, természetesen gondos fordításban és helyi tájszólásra ala-
pozva az esküszövegeket. Sõt, még a késõbbiekben is a piaci felügyeletet végzõ
pandúroknak arra is gondjuk volt, hogy „a pécsi vásárokon idegenek bort ne hoz-
hassanak be és ne árusítsanak.”16 A városban egyaránt elfogadott volt a magyar, a
német és a horvát nyelv. Egyenrangúságukat mi sem bizonyítja jobban, hogy a vá-
roslakók mindannyit szabadon és szívesen használták.

Szüretkor megfõtt az ízletes „szármá” és elõkerült a duda...
Már augusztusban elkezdõdött a szüretre való felkészülés. A bekerített szõ-

lõhegyek kapuit lezárták, ettõl kezdve tilos volt a területen szekérrel járni, és abron-
csos edényt hordani. A hajdúk mellett a szõlõõrzésbe (pudariti) a lányok is bekap-
csolódtak. A pécsi gazdák szõlõskertjeik védelmét a 17. században elsõsorban a
vihartól, a hûvös, kedvezõtlen idõjárástól még egy szentre bízták: Szent Donát (in-
nen a latinos Donátus elnevezés) védelmébe ajánlották, közli Bálint Sándor.17
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15 Kovács… i.m. 1973.
16 Ðuro Frankoviæ: Crtice iz ivota peèuških Hrvata u XVIII. i XIX. stoljeæu (Karcolatok a pécsi horvátok
XVIII. és XIX. századi életébõl.) Etnografija Ju�nih Slavena u Maðarskoj (A magyarországi délszlávok
néprajza) 6. kötet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1987. 141–144. p.
17 Bálint Sándor: Szegedi Szótár. Budapest, 1955.
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A szüret pedig vidámnak ígérkezett. Elõkerültek a puttonyok, a kacorkések,
a fateknõk, amit egyszerûen „karicának”, vagy „melencének” neveztek az itt lakó
pécsi horvátok. S telt a kád („kaca”) a pince elõtt, a kifenekelt és gondosan kimosott
hordók vártak sorukra. Elõbb a kád alá került a „kármentõ”, s abba folyt a lé, abból
pedig „káforkával” mérték és „fertályossal” (sajtár) hordták a gerendákra, a
„csántérfára” állított hordókba. A „csomiszolás” bunkós, hengeres nyeles fával tör-
tént, majd következett a préselés, jegyzi fel Kovács András. A legfontosabbat
azonban majdnem kifelejtettem. Szomszédom, Béni József is így csinálta a szõlõ-
taposást gyermekkorában nagyapjánál, a horvátul még jól tudó Vörösics ragad-
ványnevû Horváth Dezsõnél. A fürtöket belegyömöszölték az erre a célra készült
ritkaszövésû zsákokba, majd kádba téve szakadatlanul gázolták...

Kovács feljegyzései értékes kulináris adatokról is számot adnak: „szüret regge-
lén szalonna, kolbász járta, ebédre pedig töltött káposzta, a jellegzetes szármá került a
szüretelõk tányérjába, amire aztán csúszott az óbor, vagy annak hiányában az
elõszüreti újbor”. Nos, a szármá igazi szõlõvidéken úgy készül, hogy a jó erõsre, csí-
põsre elkészített rizses-fûszeres tölteléket szõlõlevélbe göngyölik. Leginkább a sima
levelû leasszepsz-féle szõlõ levele a legmegfelelõbb, amit elõbb ne felejtsünk el lefor-
rázni. Akkor lesz igazi, ha barnás színûvé válik, mint a dohánylevél. Kell még hozzá
egy kis jó zsíros lé, amiben a begöngyölt tölteléket összerotyogtatjuk. A gyenge szõlõ-
levél különleges ízt és zamatot kölcsönöz a szármának. A töltött káposztát, azaz a
szármát a lakodalmi võfélyek ekképpen foglalták rigmusba a nem ritkán szõlõõrzéskor
egymást jobban megismerõ, majd egybekelõ ifjú pár lakodalmán:

Itt van pécsi szármát szõlõ levelébe,
Be van savanyítva jó káposztás lébe.
Ki is van az töltve hússal, rizskásával,
Aki ebbõl eszik, nem bír a gyomrával.

A szármá mellett hagyományos szüreti eledel volt a birkagulyás. Ebédhez
óbort és az elõszüretbõl újbort szoktak adni. Persze, nem maradhatott el a vidám
tréfálkozás, az ének sem. A háziasszonyok kelt tésztát sütöttek.

A szüretelõk a szõlõtulajdonostól néhány fej szõlõt és egy pint bort kaptak a
szüret végeztével. E segítségért nem fizettek napszámot, de viszontsegítettek.

Még a múlt század derekán ferences barátok és harangozók járták szüret-
kor a pincéket: mustot, szõlõt és bort koldulva. Különösen szerették bejárni a
Gyükést, ahol szentképeket osztogattak, a leánykáknak gyûrût.

Elõkerült a duda, és nagy vigadalom kerekedett a szõlõkben.18

A kedvelt „tökösök” és a vitaminpótló „heveng”
A savanykás vörös- és fehérborok sok fajtái közé az egyik kiválóságot a fe-

hér „cirfandlit” is idesorolhatjuk, amelyek szállításra alkalmasnak bizonyultak, nem
törtek meg, savtartalmuknak köszönhetõen. A pécsi horvát szõlõk jellegzetes sa-
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18 Kovács… i.m. 1973.
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vanyú fehér borai voltak: a „mirkovác” (fehér szõlõ pirosas színezõdéssel), „szagos
bajnár”, ám kedvelték a nagyszemû „tököst” – ebbõl aztán volt a „fehértökös” és a
„pécsi tökös” fajta –, valamint a „tódort” az „olaszrizlinget”, „furmintot”, „sárfehéret”
és a „fehérfarókát”. E nemesebb fajtákat ráoltották a vadalanyra, a „ripária”, a
„portális”, az „aramon” és a „berlandieri” félékre. A borfajták száma sem mondható
kevésnek. Gyakori volt a „piros cirfandli”, a „pirosdinka”, a „saszla”, az „oportó”, a
„bajnár”, az „othelló”, a „fehér burgundi” („melon”), „furmint”, „góhér” („tódor”),
„hárslevelû”, „izabella”, „járdovány” (a tökösökbõl nyerték) és az „olaszrizling. A pé-
csi borkereskedõk egykoron, a szebb napokon a szegedi vevõknek „hevenget”
ajándékoztak.19

Fûszerezett bor rigmusokkal, népi megfigyeléssel és némi babonasággal fû-
szerezve

A borkezelés (fejtés) mûveletei õsszel és télen folytatódtak. A szõlõsgazdák
borsos-fahéjas-szegfûszeges forralt bort fõztek a pincepörkölt vagy a nyársonsült
mellé. A baráti segítséget a gazda úgy hálálta meg, hogy csak férfi vendégeit – álta-
lában Háromkirályok napján, január 6-án pincéjébe invitálta, akiknek poharába bort
töltött.20 A vendégek Nikola Tordinac lejegyzése szerint horvát nyelven a követke-
zõ köszöntõt mondták 1885-ben:

Mi hvalimo, Mi dicsérjük,
Mi slavimo, Mi ünnepeljük,
Našeg domaæina, A házigazdánkat,
Koji nama zabadava Aki nekünk ingyen
Dobrog vina dade. Jó bort ad.
Nit on ali, Nem is sajnálja,
Nit on brani Nem is tiltja,
Što se napijemo; Hogy jót iszunk;
Veæ on �eli Hanem azt kívánja,
Da kod njega Hogy nála
Veseli budemo! Vígak legyünk!

Erre a szõlõsgazda ezt feleli: Pij, brate, pij, sam se ne opij!, azaz: Igyál, test-
vér, igyál – csak be ne rúgj! Bizony, közülük egyikük sem megy el innen könnyû és
tiszta fejjel.21

A bor máskor is elõkerült, például lakodalmak alkalmával. A pécsi bosnyák
lakodalmi võfély az ivásra szóló köszöntõt eképpen cifrázta:
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19 Kovács… i.m. 1973. Heveng = leszedett szõlõfürtök, amelyeket kiakasztanak vagy szétterítenek, ily
módon hosszabb idõre elraktározzák. Perzsa eredetû szó, amely török közvetítéssel került a 15. szá-
zadban a horvát, majd a magyar nyelvbe.
20 Kovács… i.m. 1973.
21 Tordinac… i.m. 1986. 47. p.
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Halljunk szót, uraim, kedves asszonyaim,
És többi vendégek, kedves rokonaim!
Emelem poharam, bõven van ebbe
Aranyszínû vinus, Gyükés-hegy termette.
Igyanak maguk is, én azt kívánom,
Legyen ily boldog pár sok még a világon...22

A budai külvárosi szõlõsgazdák védõszentje Szent Vince volt. A Vince-napi,
január 22-i idõjárásból következtettek a várható szõlõtermésre: ha olvadni kezd a
hó és a jég, akkor jó termésre lehetett számítani, írja Kovács András. Tõle tudjuk:
„Hogyha fénylik a Vince, megtelik a pince” mondás mellett a pécsi horvátok a biz-
tonság kedvéért a Gyükésben levágtak egy szõlõvesszõt, s betették a szobába.
Pár hét alatt kihajtott és kezdte hordani a fürtöket: ha alacsonyan hozta a rügyeket,
akkor jó termésre számítottak.

A fagyosszentek, Pongrác, Szervác, Bonifác, május 12., 13., 14., mivel
faggyal jártak, ezért okkal, azaz tapasztalatból is féltek a pécsi szõlõsgazdák a „fa-
gyosszentektõl”. A múlt század végén a Pécsi Figyelõ így ír:

Itt vannak a fagyosszentek,
Akitõl a gazda retteg.
Mert hiába, magafele
Hajlik keze minden szentnek.

Kritikus napnak számított Orbán napja is, május 25-e, amikor a kihajtott szõ-
lõvesszõben kárt tehetett a „didergõ szent”.

A tavaszi szivárvány színeit is lesték: ha a piros sáv a szivárványban széles-
nek mutatkozott, úgy tartották, hogy szüretkor színültig megtelnek a kádak és a
hordók.

Hitték még, hogy újholdkor és holdfogyatkozáskor nem jó metszeni, ám
holdtöltekor egyenesen ajánlatos. Újholddal gyenge hajtást hoz a vesszõ, fogytá-
val kevés lesz, holdtöltekor pedig erõsen hajt és sok termést hoz, közli Kovács
András.23

1711. évi pécsi bortermelõk névsora és kilenced- és tized jegyzéke
A pécsi bortermelõk jegyzéke értékes anyagot közöl a pécsi bortermelés,

adóterhek nagyságáról, egyben nélkülözhetetlen adatokat ismertet a lakosság
összetételérõl, családi neveirõl, amelyek egyben adott foglakozásokra, nevezete-
sen mesterségekre is utalnak.

Az 1711-es dézsmajegyzék alapján Pécs város lakosságának többségét a
horvátok képezték, számarányban õket a magyarok követték. A városban csekély
számban éltek még németek, Kremgl, Kendl, Pem, Mangels, Holocer, Erlich stb.;
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22 Kovács… i.m. 1973.
23 Kovács… i.m. 1973.
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nem tarjuk kizártnak, hogy e nevek némelyike zsidó származásra utal; muszlimok,
Tabak, illetve Eötves, Csoszics családok; szerbek Rácz családnévvel, Milivoj,
Vujica, Száva, Szlavuj (csalogány), Pejo stb.; katolikus bolgárok, Kuluveta
Marinov, Bogdan Cziprovcz–Ciprovac (város Bulgáriában, ahol katolikus bolgárok
éltek, ám egy részük Pécsre telepedett át a török alatti idõben).

A mesterségeket rendkívül sok családnév jeleníti meg. Molnár, Szabó, Var-
ga, Lakatos, Borbél(y), Csordás (tehénpásztor), Eötves (ötvös, aranymûves)
Tabak (tabakos, azaz finom szattyánbõrt készítõ mester), Csurcsia („æurèija” –
turcizmus – bunda, bõrmellény, bekecskészítõ mester), illetve a vele azonos Szûcs
a magyaroknál. A csizmadia mesterségre az alábbi családnevek utalnak:
Csismatia, Csizmadia, Csizmazia; a szíjgyártóra: Szejjarto, Széiarto; a bocskoros-
ra: Oppancsar; a kocsmárosra: Krecsmar; a mészárosra: Miszaros, Mesar,
Meszáros; a kovácsra: Kovacs, Kovacsovics; a pintérre: Pintirics. Ámde volt még
asztalos: Tislir, szövõborda-készítõ: Bredar, valamint hajdú (mezõõr): Hajduk. A
szitákat a horvát névvel illetett „szitar” mester készítette. No, de mit kezdjünk a
Csohar névvel? A szó perzsa eredetû, s úgy került át a török, majd a déli szláv nyel-
vekbe. Jelentése: jobb minõségû, puha és szebb posztó. A posztó gyapjúból ké-
szült, amelyhez hozzátartoztak a csapók, innen a Csapo családi név. A horvát elõ-
tagból, a sed-bõl és a magyar utótaggal: -jártóból lett vélhetõen a Szedartó, azaz
nyeregkészítõ mester.

A lakosság számát a más településekrõl Pécsre áttelepült lakosság is gyara-
pította, akiknek családi nevük egyúttal gyakran jelzi származási helyüket:
Vukovar(ecz), Vokovár(i), Andocs(y), Somogyvar(i), Babocsa(y), Zombor(y) (Vaj-
daság), Buda(i), Buda(j) és Ozora(y), Bosnyak, azaz Boszniából érkezett, ám na-
gyon sok a Horvát(h) családnév, amely az áttelepült hazájára utal.

A különbözõ vidékrõl áttelepült lakosság vélhetõen a szõlõmûvelés és bor-
készítés új eljárásait, szakmai fortélyait és fajtáit is magával hozta Pécsre, amelyrõl
beszédesen vall a már ismertetett szõlõfajták sokasága.
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VARGHA DEZSÕ

FEJEZETEK A PÉCSI EGYHÁZI ZENE
TÖRTÉNETÉBÕL III. rész

1890–1900

Tanulmányunk elsõ részében Liszt Ferenc 1846. évi vendégszereplésétõl
1879-ig, míg a másodikban 1880–89 között vettük sorra a helyi egyházi zene törté-
néseit. Ebben a részben folytatjuk kronológiai áttekintésünket, amely az elsõ két
részhez hasonló módon, hasonló forrásokra támaszkodva készült. A korabeli pécsi
sajtótermékek közül a legtöbb idézet a Fünfkirchner Zeitung c. német nyelvû újság-
ból származik, ezért ezt külön nem tüntettük föl. Ezen kívül a Pécsi Figyelõ és a Pé-
csi Hírlap címû heti-, a Pécsi Napló címû napilapból, valamint a fõvárosban megje-
lenõ Zenelap címû folyóiratból idéztünk.

Összeállításunk alapja a sajtótermékeknél az újság megjelenési dátuma,
amely természetesen a legtöbb esetben nem esik egybe a zenei esemény idõpont-
jával. A nem a sajtóból idézett, így nem idézõjelbe tett eseményeknél a történés
napját tüntettük föl.

1890. február 9. A Pécsi Hírlap hírül adta, hogy az Ágoston téri templom új orgonát
kapott, melyet Angster József épített, 2 manuálés, pedálos, 18 regiszteres, 2 mel-
lékregiszteres volt. Az orgona átvételénél Aidinger János polgármester, Nendtvich
Gyula városi fõmérnök, Jilly Alajos gazdaságügyi tanácsos, Károly Ignác budai kül-
városi plébános, Hoffer Károly, és mások voltak jelen, „az átvevõ bizottság pedig
teljes megelégedését fejezte ki Angsternek a sikerült mû fölött.”
1890. április 27. A sajtóban megjelent Wachauer Károly halálhíre.
1890. május 18. Reiszner János dóménekes 65 éves korában, Bécsben elhunyt.
1890. június 5. Lenkei Lajos nagy cikkben bírálta a káptalant, mert a zenés miséket
feláldozta a gregorián-kórusért. Ismertette a közönség hangulatát.
1890. július 2. Pécsi Figyelõ: „Péter és Pál ünnepén Dulánszky püspök fényes se-
gédlettel misét mondott. Bevonulás alatt Jaksch Ede egy orgona-fantáziát és fúgát
játszott, ezután Brossig B-dúr miséjét énekelték.”
1890. július 26. A Pécsi Hírlap közölte a megdöbbent polgárokkal, hogy Jaksch
Ede távozni készül a bécsi Fogadalmi-templom orgonista állásának kedvéért.
1890. augusztus 16. A megnyugodott pécsiek az újságokból értesültek arról, hogy
Jaksch Ede mégis marad, a káptalan pedig megemelte a fizetését, amelyet a püs-
pök is jóváhagyott.
1890. augusztus 20. Ekkor adták hírül a székesegyházi énekkar tenor és basszus
szólamára történõ próbaéneklés tényét, amelyet a Miasszonyunk templomában
tartottak.
1890. szeptember 20. A próbaéneklés eredményeként csak Risner Tolna várme-
gyei tanító felelt meg basszistaként, a tenorista-állásra új pályázatot írtak ki.
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1890. szeptember 27. Tudósítás jelent meg arról, hogy a budapesti Terézvárosi
plébániatemplom új orgonáját Angster József készíti.
1891. február 28. A Pécsi Figyelõ szomorúan közölte, hogy a neves jogtanár, dr.
Schaurek Bódog édesapja, Schaurek József volt belvárosi kántor 77 éves korában
elhalálozott.
1891. május 2. A Pécsi Figyelõ a Belvárosi templom miséjérõl írt: „…a litánia alatt a
gymnáziumi ifjúság énekkara mûködött közre válogatott, szép egyházi énekével
Ágh Timót fõgimnáziumi tanár vezetése mellett.”
1891. május 18. A pécsiek az újságokból tudták meg, hogy Reiszner János volt vá-
rosi zenekari karmester, késõbbi székesegyházi zenész egy bécsi kórházban, gé-
gerákban meghalt.
1891. június 3. A Pécsi Figyelõ az újraszentelés elõtt álló új órájáról írt, amelyet a
szomszédos várplébánia épületének homlokzatára helyeztek. Ekkor, szólt a tudósí-
tás, a Pécsi Dalárda, a Pécsi Dalkoszorú, a Pécsi Püspöki Tanítóképezde felsõbb
évfolyamú hallgatói által tartott összpróbáról, amikor is a tervbe vett fölszentelés és
királylátogatás alkalmával elõadandó Hoffer: Király-himnusz és Beethoven: Isten di-
csõsége-himnusz címû mûveit szólaltatták meg, a helybéli 52. Gyalogezred zeneka-
rának kíséretével.
1891. június 6. A Pécsi Figyelõ közölte a székesegyház fölszentelésének program-
ját, valamint hosszan ismertette a fölszentelés és a királylátogatás alkalmából ki-
adott fõpásztori körlevél kivonatát, amelyben a püspök visszatekintett a fõtemplom
múltjára.
1891. június 10. A Pécsi Figyelõ a fölszentelés programszervezését ismertette, a kö-
vetkezõ címszavakkal: »Elõkészületek«, »A király fogadtatása a klerus által«, »A ki-
rály megtekinti a székesegyházat«, »A fölszentelés«, »A király a templomban«.
1891. június 13. A Pécsi Figyelõ hosszú ismertetésének címei: »A királyváró Pécs
díszítése és kivilágítása«, »Beléphetés a székesegyházba annak fölszentelése-
kor«, »A Pécsi Dalárda díszhangversenye«.
1891. június 17. »Tudnivalók a székesegyház fölszentelése ünnepélyérõl«, »A
székesegyház elõtti tér díszítése« – címek a Pécsi Figyelõ írásából.
1891. június 20. A Pécsi Figyelõ címe »A kivilágítás és fáklyás menet«. A lap közöl-
te dr. Rézbányai József versét Magyar király-himnusz címmel, amelyre Hoffer
Károly szerzett zenét. Ennek utolsó versszaka: Lesz idõ: a sors viharja, / Össze-
csap fejünk felett, / Hogy vad árként elsodorja, / E maroknyi nemzetet, / S ha orszá-
gok romba dõlnek, / Nyílt sírján a temetõnek: / Tartsd meg Isten a királyt!
1891. június 22. Pécsi Figyelõ: „A székesegyház felszentelése hétfõn reggel há-
romnegyed 7-kor kezdõdik. A fõtemplom felszentelését Dulánszky Nándor püspök,
a kápolnákét más-más meghívott püspök végzi. A szertartás végeztével a király
ünnepélyes menetben indul a palotából a székesegyházba, ahol a menet megér-
kezte után ünnepélyes istentisztelet lesz. Este szerenáddal köszöntik a királyt.” Az
újjáépített székesegyház fölavatásának elõkészületeirõl, lefolyásáról, utóhatásai-
ról a külföldi, a hazai és a pécsi sajtó bõ terjedelemben számolt be.
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1891. június 24. A Pécsi Figyelõ »A szerenád és kivilágítás« címmel írt Ferenc Jó-
zsef köszöntésérõl. Leírta az utókornak, hogy a heves zápor a tettyei ünnepélyt el-
mosta és tönkretett sok díszletet, de este 7 óra utánra megszûnt, kiderült az ég, és
megkezdõdhetett a király köszöntése. A lap természetesen hosszan beszámolt er-
rõl az eseményrõl.
1891. július 1. A Pécsi Figyelõ a Ciszterci Gimnázium diákhangversenyérõl és a
Pécsi Dalárda kerti dalestélyérõl számolt be, emellett »Angster dicsérete« címmel
tudósított arról, hogy Franz Haber, a regensburgi egyházi zeneakadémia igazgató-
ja felsõfokon emlékezett meg Angsterrõl abból az alkalomból, hogy megtekintette
mind az orgonagyárat, mind a pécsi templomokban lévõ Angster-orgonákat.
Ugyanezt tette elõzõleg a királylátogatás alatt a Szász Károly református püspök
által vezetett egyházi küldöttség, mivel ekkor volt készülõben a fõvárosi Kálvin téri
templom 3 manuálés, 36 változatos orgonája. A gyárat megtekintette Frigyes fõ-
herceg is, Majláth gróf a nejével, Schönborn herceg, lovas testõrparancsnok.
1891. július 11. Ferenc József a látogatásakor elõadott Király-himnusz szerzõjé-
nek, Hoffer Károlynak egy gyémánttût küldött, amelynek közepén opál kõ ragyo-
gott, és apró gyémántok díszítették. Az ajándékot a fõispán adta át.
1891. szeptember 5. A fõreáliskolai diákok Veni Sanctéját vasárnap reggel 7 óra-
kor helyi zenészek közremûködésével tartották meg. Elõadták még Seyler miséjét,
Mozart Ave Verum Gradualéját, Rotter Revela szoprán szólóját, melyet Thaler
Anna énekelt.
1891/1892. tanév a ciszterci rend pécsi fõgimnáziumában Bitter Illés vezette az
ének- és zenekart.
1891. november 7–8. A Pécsi Dalárda 1861-es szervezési évfordulójára díszhang-
versennyel emlékeztek az elsõ nap estéjén, melyre hivatalos volt a Budapestrõl
jövõ dr. Váradi Antal, Rákosi Viktor. Másnap délelõtt a dalárda zászlói alatt vonul-
tak a résztvevõk a Belvárosi templomi istentiszteletre, amelyen Hoffer miséjét éne-
kelték. Az ünnepséget este a Király utcai Hattyú-teremben fényes bankett zárta.
1892. szeptember 13. Ismét városunkba látogatott Ferenc József. A város vezetõi
és polgárai fáklyásmenettel köszöntötték a püspöki palota elõtt. A Pécsi Dalárda
szerenádján, Hoffer vezényletével Thern: Dalünnepen, Hoffer: Király-himnusz,
Kretschmer: Ünnepi induló címû mûveit adták elõ katonai zenekari kísérettel. A ki-
rály fogadta küldöttségüket: Aidinger János elnököt, Hoffer Károly és Eckhardt An-
tal karmestereket, Szigriszt Lajos pénztárost.
1893. május 10. Monstre zenés mise a „magyarországi tûzkárosultak javára e hó
14-én, jövõ vasárnapon de. 11 órakor a Lyceum templom ajtajánál persely lesz fel-
állítva, s ez alkalommal a 11 órai mise alatt mûkedvelõkbõl alakult ének- és zene-
kar, összesen 45 közremûködõ Hölzl Ferenc, néhai pécsi székesegyházi karnagy
Esz-dúr miséjét adja elõ. Közremûködnek: dr. Bors Emil, mint karnagy, Denkné
Vízkelety Fennena, Kocsis Etel, Schneider Istvánné, Thaler Gusztávné (szoprán),
Baudysz Helén, Egry Béláné, Girardi Józsefné (alt), Eufrát, Hellebrand Ferenc,
Haksch Lajos, Reberics Imre (tenor) Ehr Ferenc, Girardi Rudolf, Jilly Alajos, dr.
Schaurek Bódog, ifj. Reberics Imre (basszus), Eckhardt Antal (orgona), Girardi Jó-
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zsef, Lõhr Vilmos, Maléter László, Schmidt Adolf, ifj. Ripl (I. hegedû), Kossa Ele-
mér, Németh Arthúr, Petz Antal, Schészka Vencel (II. hegedû), Kruty István,
Mihajlovics Emil, (viola) Kossutány Ignác, Kreiner József (csello), Zoller Nándor
(bõgõ), Tichy Lajos (fuvola) és Corti Gróf ezredes szívességébõl az akkor Pécsett
állomásozó 52. gyalogezred zenekarának 12 zenésze (fa- és rézfúvó hangsze-
rek).” Hölzl: Requiem elõadása: „Az a zenekedvelõ társaság, mely vasárnap Hölzl
zenés miséjét adta elõ, elhatározta, hogy az elhunyt jeles zenész síremlékét meg-
koszorúzza, s ezzel kapcsolatosan gyászistentiszteletet szentel Hölzl emlékének,
elõadván a megboldogult zeneköltõ requiemjét, mely szintén kiváló alkotás.”
1893. június 22. Alajos-ünnep: Hölzl Esz-dúr mise, Eckhardt Graduale.
1893. június 29. A király Hoffer Károlynak koronás arany érdemkeresztet adomá-
nyozott, akit a város vezetõi a városházán, ünnepi közgyûlésen köszöntöttek. Az
egyházi szolgálatban álló Hoffer karnagyot Troll Ferenc prelátus kanonok köszön-
tötte a pécsi papság, Reberics Imre, dr. Szuly János a dalostársak, Repich Vince
belvárosi iskolai igazgató a városi tantestület nevében köszöntötték. Este ünnepi
estély volt a Vadember-fogadóban.
1894. február 24. Pécsi Figyelõ: „A székesegyházi énekkarnál megüresedett
basszista-állásra Taky Gyula hõgyészi tanítót választották meg.”
1894. március 11. Rossini: Stabat Mater címû mûve került elõadásra Hoffer Károly
nõi énekiskolája, mûkedvelõ és katonazenekari zenészek elõadásában, a városi tor-
nacsarnokban. A nagy sikerre való tekintettel a hangversenyt meg kellett ismételni.
1895. február 2. A Pécsi Zenekedvelõk Egyesülete alakuló, alapszabály elfogadó
ülése (a végleges alakulásra az alapszabály elfogadása után március 10-én került
sor). Az egyesület nagy szerepet játszott a 20. század közepéig a város hangver-
seny-életében.
1895. április 11. Húsvét vasárnap – De Croce Missa VIII. toni, Haller: Terra tremnit
Offertorium. Húsvét hétfõ – Elsner Missa solemnis, Palestrina: Angelus Domini
Offertorium.
1895. április 20. Elsõ nagyszabású hangversenyét tartotta a katonazenekar fúvó-
saival kiegészített Zenekedvelõk Egyesülete, közösen a Pécsi Dalárdával, a városi
tornacsarnok Kert (a mai Dischka Gyõzõ) utcai épületében. Mozart: Jupiter-szimfó-
nia, Mendelssohn: Az elsõ Walpurgis éj – kantáta, Wagner: Tannhäuser címû ope-
rájából a Bevonulási induló szólalt meg Lõhr Vilmos pálcája alatt.
1895. május 12. A székesegyházi vasárnapi istentiszteleten a Pécsi Dalárda és a nõi
kar a szerzõ vezényletével Hoffer miséjét adta elõ. Szólót énekelt Schlauch Anna.
1896. január 29. Dulánszky Nándor püspök temetésén a székesegyházi gregorián-
kórus énekelt.
1896. Húsvét elõtti nagyhéten – A székesegyház nagyheti programja – A barka-
szentelési körmenet énekei Hallertól. Choralis mise, Passio 4 szólamú
vegyeskarra Sorianótól, Offertorium Orlando Lassótól. Szerdán – 9. Respon-
zórium, 4 szólamú vegyeskar Mitterer-tõl, Anerio: Christus factus est, Palestrina:
Miserere. Csütörtökön – Choralis mise, a Gloria Palestrinától, Mitterer Offertorium.
Délután 4 órakor 9. Responzórium Hallertól, Mitterer Christus factus est, Anerio
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Miserere. Nagypénteken – Choralis mise, Passio Sorianótól, Palestrina.
Improperiák, 8 szólamú vegyeskar. Délután ugyanúgy, mint szerdán. Nagyszom-
baton – Choralis mise, Haller Gloria, Magnificat, falsobordone Caes. De
Zachariastól. Húsvét vasárnapján – Palestrina: Missa Papae Marcelli, 6 szólamú
vegyeskar, Haller Offertorium. Húsvét hétfõn – Haller mise, Palestrina Offertorium.”
1896. május 6. „A Pécsi Állami Fõreáliskola ünnepi miséje az ezredéves ünnepély
alkalmából, az ünnepi misét e hó 9-én, szombaton délelõtt 11 órakor tartják meg az
Irgalmasok-templomában, mely alkalommal Horak: D-dúr ünnepi miséjét adják elõ,
mûkedvelõ énekesek és a filharmóniai egyesület támogatásával. Betétül Hölzl:
Haec dies és Seyler: Te Deuma kerül elõadásra. Közremûködnek: Baudysz Helén,
Denkné Vízkelety Fennena, Girardi Józsefné, Hofbauer, Schlauch Anna és
Schneider Istvánné hölgyek, valamint Fektér, Girardi, Jaksch Ede, Lõhr Vilmos,
Müller, Némethy, Niedermayer, Oszwald, Schedivi, Simacsek, dr. Szabó, Taky,
Thuma, Witz és Zoller urak, s ezekhez társult még a katonazenekar 16 tagja.”
1896. május 10. „A Pécsi Dalárda millenniumi zenés miséje 10-én, vasárnap de. 11
órakor volt a Lyceum templomban. Spiesz János kanonok intonálta a Te Deumot,
utána felharsant a magasztos ének, melynek összhangzó kíséretét képezték a he-
gedûsök és az orgona hangjai Führer Te Deuma után Seyler C-dúr miséjét,
Offertoriumra pedig Hoffer Király-himnuszát adták elõ. Benedictus elõtt egy
szólóquintett hangzott el Girardi Józsefné, Schneider Istvánné, Éhn Emília, Kindl
Gizella és Lauch Anna elõadásában. Az Agnus Dei szoprán szólóját Kerner Adél
énekelte, míg a basszusszólóban Jilly Alajos ragadtatta el a hallgatóságot. Délután
millenniumi hangversenyt tartottak a színházban, melyen a dalárdán kívül részt
vett a Polgár Daloskör, a Munkásképzõ Egylet énekkara, a Bányatelepi dalkör, a
tanítóképzõ énekkara, a katonazenekar.”
1896. június 20–21. Ernster Géza losonci fõkántor este 7-kor illetve de. fél 11-kor
próbaéneklést tartott a pécsi hitközség fõkántori állására.
1896. július 13. Az izraelita hitközség közgyûlésén pécsi fõkántorrá Ernster Géza
losonci fõkántort választotta meg. Errõl õt táviratilag értesítették, és az állást el is
fogadta. (Ernster Géza a pécsi zenei élet nagy alakjává vált, fia, Ernster Dezsõ, vi-
lághírû operaénekes volt. Az 1944-es vészkorszak idején mindkettõjüket elhurcol-
ták, az apa a koncentrációs táborban pusztult el. Dr. Romváry Ferenc mûvészettör-
ténész és e tanulmány szerzõje közös kezdeményezésére fiával együtt
emléktáblát állított nekik a hitközség Fürdõ utca 1. sz. épületében, 2002-ben.)
1896. október 11. A hírek Jaksch Ede Bukarestbe, zenekari vezérigazgatói állásra
történõ eltávozásáról szóltak. „Távoztával székesegyházunk zenekarát pótolhatat-
lan veszteség éri” – írták a lapok.
1896. október 27. „Jaksch Ede kitüntetése – Palestrina és Orlando di Lassónak, a
katolikus templomi zene két legnagyobb mestere halálának 300. évfordulója alkal-
mából e hét elején a bécsi zeneegylet nagy ünnepi hangversenyt rendezett saját
nagytermében. Ezen hangversenyen, melyen Bécs legelsõ arisztokratái és a zene-
világ elõkelõségei, köztük Jenõ fõherceg, Agliciri nuncius, Windischgrätz herceg-
nõ, Pejacsevics gróf, Strauss Ede udvari karmester, dr. Brahms zeneszerzõ-tanár,
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s többen vettek részt, az orgona-preludiumot Jaksch Ede, székesegyházunk
messze földön híres orgonistája játszotta, kit ez alkalomra távirati úton kértek fel a
közremûködésre. Jaksch, ki ezúttal már másodízben játszott a bécsi zenevilág
elõtt, játékával általános tetszést és elismerést aratott.”
1896. november 3. A Pécsi Figyelõ ekkor közölt tudósítása szerint a székesegyhá-
zi orgonista-pályázat határideje november 24. volt. Több külföldi és hazai pályázta
meg ezt az állást. A lapok remélték, hogy az eddigi külföldi pályázók után egy hazai
fogja elnyerni.
1896. november 4. A Pécsi Figyelõ elõzõ napi hírére Simacsek Alajos levelet írt a
lapnak, amelyben közölte õ, már nyolc éve betölti az egyik orgonista-állást, a pályá-
zatot a másikra írták ki, és kijelentette, „A kinevezendõ orgonistának elõtte vagyok.”
1896. december 16. Zenelap: „Jaksch Ede Bukarestbe ment az ottani német Dal-
koszorú karvezetõjének. Helyét Hoff Richárddal töltötték be, aki ma mindössze 23
éves, s elvégezte a regensburgi kurzust, és eddigelé Mönchen-Gladbachban volt
alkalmazva. Kiváló orgonistának ismerik.”
1897. január 7. A Kardos Kálmán (ma Janus Pannonius) utcai Pécs Egyházmegyei
Alapítványi Hivatal és Takarékpénztár épületének emeletén lévõ Belvárosi Katoli-
kus Kör házavató ünnepségét rendezték, amelyen a Pécsi Dalárda is énekelt. A kö-
vetkezõ évtizedekben a Kirstein Ágost által tervezett neoreneszánsz stílusú épület-
ben rendszeres hangversenyeket rendeztek, emellett nagyböjti és ádventi
mûsoros estéket.
1897. március 9–10. Verdi: Requiem c. mûvét adták elõ az új Pécsi Nemzeti Szín-
házban. A városi dal- és zeneegyesületek összefogásával elõadott mû országos fi-
gyelmet keltett, a rendezõk táviratot küldtek Verdinek.
1897. október 3. Pécsi Figyelõ: „Zenés mise – Hétfõn, a király névnapján a fõreális-
kola tanulói az Irgalmasok templomában zenés misét hallgatnak. Ez alkalomból
elõadják Eckhardt Antal ünnepi miséjét, továbbá Hoffer Károly Király-himnuszát és
Rotter Offertoriumát. Orgonán ifj. Simacsek Alajos játszik, s a zenekedvelõkön kí-
vül – a Pécsi Zenekedvelõk Egyesülete zenekaráról van szó – az ekkor Pécsett ál-
lomásozó 44. Gyalogezred zenekara is közremûködik.”
1898. január 27. Hetyey Sámuel megyés püspök beiktatási ünnepségének tisztele-
tére a Pécsi Dalárda a püspöknek szerenádot adott. Lachner: A zene dicsérete,
Abt: Vineta, Hoffer: Pápai himnusz címû mûvei hangoztak el ez alkalomból.
1898. március 9–10. Haydn: Az évszakok címû oratóriumának elõadása a Nemzeti
Színházban.
1898. április 7. A Fünfkirchner Zeitung ismertette az elõttük álló Nagyhét miséinek
rendjét: Nagycsütörtök – Ecce sacerdos Thielentõl, Choralis mise, Gloria Palestri-
nától és Graduale Lassótól. Délután Haller Responzóriumok, Anerio Miserere.
Nagypéntek – Choralis mise, Passio Sorianótól Inproperiák Palestriná-tól, Menet a
szent sírhoz ének Hallertõl. Délután Haller 9. Responzorium, Palestrina Miserere.
Nagyszombat – Choralis mise, zsoltár és Magnificat Zachariastól. Délután –
Vittoria Feltámadási énekek. Húsvét vasárnap – Palestrina Missa Papae Marcelli,
Haller Offertorium. Húsvét hétfõ – Croce Missa Octavi toni, Palestrina Offertorium.
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1898. szeptember 5. A fõreáliskola reggel 7 órakor tartotta az Irgalmasok templo-
mában az ünnepélyes Veni Sanctét. Megszólaltatták Führer F-dúr vokál miséjét,
Eckhardt Veni Sancte, Lickl szóló-férfinégyes Offertoriumát. Schneider Istvánné,
özv. Thaller Gusztávné, Molnár Kálmánné, Taky Gyuláné, Czankl Mici, Jilly Böske,
Kaltnecker Ilona, Karner Adél, Németh Mariska, Zelesny Sarolta, illetve Derlich Fe-
renc, Haksh Lajos, Hoffer Károly, Kaufmann Mátyás, Koharics János, König
Károly, Müller Antal, Niedermayer Ferenc, Taky Gyula, dr. Vörös Nándor mûködtek
közre, Simacsek Alajos orgonált, karvezetõ Eckhardt Antal volt.
1898. szeptember 20. Erzsébet királyné szeptember 10-i halálára a gyászmisét
Pécsett, a Belvárosi templomban tartották, celebrálta Magenheim József plébá-
nos, a Pécsi Dalárda Hoffer: Gyászmise címû mûvét énekelte.
1898. november 19. Szent Erzsébet napján a Pécsi Nemzeti Színházban Erzsébet
királyné emlékére, a Pécsi Dalárda összefogásával, az 1897. évi elõadás szereplõ-
ivel megszólaltatták ismét Verdi: Requiem c. mûvét Kristóf Tódor vezényletével.
Elõtte dr. Váradi Antal pécsi származású újságíró-költõ, a budapesti Nemzeti Szín-
ház dramaturgja szavalta el Erzsébet címû emlékversét.
1898. november 27. A Pécsi Dalárda dísztagja lett Hetyey Sámuel püspök, báró dr.
Fehérváry Imre fõispán, dr. Majorossy Imre polgármester abból az alkalomból, hogy
az országos hírû, négyszólamú férfikar 30 éve nyerte el elsõ országos versenydíját.
1898. december 8. A Pécsi Napló közölte, hogy az elmúlt vasárnap a püspöki palo-
tában Hetyey Sámuel megyés püspök fogadta a Pécsi Dalárda négyfõs küldöttsé-
gét, amely átadta dísztagsági okmányát. Hetyey örömmel mondta el, hogy már a
püspökké történt megválasztása elõtt ismerte a dalárda jó hírét, külön gratulált a
múlt évi Verdi: Requiem címû mûvének elõadásához. A fõpap elmondta, hogy fiatal
korától szereti a zenét, hegedülni tanult és kórusban is énekelt. Hoffer, Taky,
Schneiderné, Thallerné, Zelesny Sarolta énekét dicsérte, köszönetet mondott
Cziglányi Bélának szervezõmunkájáért. Mivel az a hír járta, hogy Hoffer visszavo-
nulni készül, kedves szavakkal maradásra bírta, mondván: „Neki még nem szabad
elhagynia a helyét, mert még nem talált utódot. Azt pedig nem is fog találni, tehát
neki okvetlenül örökké a Pécsi Dalárda oszlopaként kell megállni a helyén.”
1899. február 26. A Belvárosi Katolikus Kör estjén szerepelt a Pécsi Dalárda és a
nõi kar. Thiessen: A csáb és Hoffer: Magyarok éneke címû mûveit énekelték.
(Hoffer ezt a mûvét az ország ezeréves fennállásának ünnepségsorozatára írta.)
1899. április 8. Pécsi Figyelõ: „A székesegyházi énekkarból Gyõrbe távozott Taky
Gyula, helyére Girardi Józsefet választották meg.”
1899. május 7. Pécsi Figyelõ: „A székesegyházi karénekesek 200 frt. lakbér meg-
adását kérték. A székeskáptalan helyt adott a kérelemnek.”
1899. május 14. Belvárosi Katolikus Kör hangversenyt rendezett, melyen a Pécsi
Dalárda Huber: Ünnepi dal és Gaál: Magyar mûdal” címû mûveivel szerepelt.
1899. augusztus 27. A Pécsi Napló hosszú tudósítást közölt Hetyey Sámuel püs-
pök és a Pécsi Dalárda jó viszonyáról. Fölidézte a lap, hogy már beiktatásának es-
téjén örömmel fogadta az énekkar szerenádját, és az óta is jó viszony volt a dalo-
sokkal. Sámuel napján, amikor Hetyey Püspökszentlászlón nyaralt a püspöki
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kastélyban, a püspöki számtartó megegyezett a dalárdistákkal, és este 20–25 da-
los 5–6 kocsira ült, és a püspöki tartózkodási hely felé vette az útját, Vaniss Sándor
járási fõszolgabíró vezetésével. Az erkély alá érvén a híres Beethoven-himnuszt
énekelték: „Dicsõít Téged nagy, égi Teremtõ!…” A püspök fölhívta õket a fogadóte-
rembe, ahol ifj. Eötvös Gusztáv titkár mondott névnapi köszöntõt. Vidám beszélge-
tés kezdõdött ezután, majd ismét ének, és sokáig tartó vendégség. A búcsúdal el-
hangzása után így szólt: „Ezzel a szép dallal álomba ringattatok. Köszönöm,
nagyon köszönöm fiúk, az Isten áldjon meg benneteket!”
1899. szeptember 11. Czankl Mici, Czankl Rudolf alezredes lánya két év óta kül-
földön tanult, ekkor azonban a Belvárosi-templomban a 10 órai istentisztelet alatt
Offertorium-betétet énekelt. Orgonán kísért Simacsek Alajos. A szép alt hangú
énekesnõ szeptember 9-én is énekelt már a délutáni misén, amikor orgonakíséret-
tel Cherubini: Ave Mariáját adta elõ. A zsúfolásig megtöltött templomban áhítattal
hallgatták, aki a két évvel ezelõtti Verdi: Requiem szólistája volt.
A Pécsi Napló »A gregoriánus ének terjesztése« címmel írást közölt, amelyben le-
szögezte, hogy ez az ének „valóságos csapás volt Pécs zenei életére… a zene-
kedvelõk még mindig siratják, hogy ezért kiküszöbölték a vártemplomból a modern
egyházi zenét és Palestrina zenéje vonult a pécsi vártemplomba. Az írás csügged-
ten állapította meg, hogy az új püspök is fejleszteni akarja a gregoriánus énekkart.
Gróf Majláth Gusztáv Károly gyulafehérvári püspök szintén be akarta vezetni a gre-
gorián éneket, ezért meglátogatta Glatt Ignác énekiskolai igazgatót, akinek taná-
csára egyik zeneértõ papját kiküldte Regensburgba, tanulmányútra.
1899. szeptember 8. Czankl Mici, a bécsi zenekonzervatórium növendéke a Belvá-
rosi templomban du. 5-kor az Ave Mariát énekelte, míg 10-én a de. 10 órai mise
alatt az Offertorium nagy betétjét szólaltatta meg.
1899. szeptember 11. Az Irgalmasok templomában a fõreáliskola hallgatói Veni
Sanctét énekeltek, majd a mûkedvelõ énektársaság tagjaival Hahn miséjét,
Eckhardt Veni Sanctéját, Rotter Offertoriumát, Höltre Ave Mariáját.
1899. szeptember 13. A Pécsi Figyelõ »Egyházi zenekongresszus Pécsett« cím-
mel közölt cikket az elõkészületekrõl, a 15-i számhoz hasonlóan.
1899. szeptember 26–27. Pécsi Figyelõ: „A Magyar Cecília-egyesület országos
közgyûlése. Elsõ napon reggel ünnepi mise. Program: Veni Creator choraliter, utá-
na fogadalmi mise a Szent Apostolokról – Introitus, Graduale és Communio
cholariter, Palestrina: Missa Papae Marcelli Quadflieg: In omnem terram, Offerto-
rium. Délután egyházzenei elõadás, tartja Glatt Ignác.”

Az egyházzenei hangverseny programja:
1. Witt: Oremus pro Pontifice 2. Victimae paschali sequentia, chorariter orgonakíséret-
tel. 3. Orlando di Lasso: Confitebor tibi. 4. Palestrina: Deus tu convertens. 5. Mittereri:
Vexilla Regis. 6. Haller: Ave Maria. Közben Hoff Richard és ifj. Simacsek Alajos fognak
orgonálni. Másnap – Schildknecht 4. Vokális gyászmise orgonakísérettel.
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Vita a zenés misék megszüntetésérõl, a korál-énekek bevezetésérõl:
„Dulánszky püspök az egyházi zene reformjával nagy forrongást idézett elõ nem-
csak a nép, hanem az értelmiségiek, sõt a papok körében is, és sokan visszakíván-
ták a zenekaros miséket. A restaurált székesegyház a legnagyobb fényben ragyo-
gott, korszerû festményekkel díszítve, új orgonával felszerelve, csak éppen az
egyházi zene lépett vissza mintegy 300 évvel. Az a vélemény, hogy a zenés misék-
ben sok a teátrális motívum, nem állja meg egészen a helyét, hiszen a német Cecí-
lia-egyesület e mûveket már szigorúan ellenõrizte, és azokat katalógusban ki is adta,
továbbá az ilyen misék szerzõi lelkileg átérezték a megzenésítendõ szöveget.” Az
ezt követõ cikkben említett mozgalom nyomán már hírlapi polémia keletkezett ez
ügyrõl pro és kontra, olyannyira, hogy Bitter Illés cisztercita szerzetes, és mellékesen
kitûnõ zenész, Dischka Gyõzõ fõreáliskolai igazgató, Cziglányi Béla királyi ítélõtáblai
bíró, Eckhardt Antal tanítóképezdei zenetanár, Haksch Lajos és még mások kimond-
ták, hogy a komoly és tiszta egyházi szellemben írt instrumentális templomi zene to-
vábbi mûvelésére rendezõbizottság alakul. A Pécsi Dalárdából és a Nõikar-egyesü-
let tagjaiból megalakul az együttes, mely alkalmilag a Lyceum-templomban fog
mûködni, a zenekar pedig mûkedvelõ zenészekbõl és a katonazenekar tagjaiból fog
állni.” (Az összeállítást készítõ Sass Dezsõ értékelése.)
1899. október 4. »Templomi zene Pécsett« címmel hosszú levelet közölt a Pécsi
Napló, amelyben »A huszonötezer hatszáz ötvenhatodik« aláírással, szenvedé-
lyes szavakkal csatlakozik a szeptember 30-án megjelent »Egy a sok nevében«
aláírású cikk szerzõjéhez, aki szintén elutasította a gregorián éneket a templom-
ban. „Ütött az óra! Lássunk munkához, szervezzük Pécsett az instrumentális temp-
lomi zenét!” Vitázott a Pécsi Közlöny cikkével, amely az egyházzenei kongresszus-
ról írt tudósításában védelmébe vette a vokális templomi zenét. Erre egy nap
múltán a Pécsi Közlöny válaszolt, megismételvén álláspontját. A Pécsi Napló ismé-
telt válasza az október 8-i számában jelent meg.
1899. október 25. Pécsi Figyelõ: „A zenés misék állandósítása – Komoly terve me-
rült fel annak, hogy Pécsett, ahol csaknem egy emberöltõn át magas fokon ragyo-
gott az instrumentális templomi zene mûvészete, ahová messze külföldrõl sereg-
lettek, s ahol le is telepedtek a zenészek legkiválóbbjai, s ezzel a várost tényezõvé
tették a zene egyéb terein is, ismét állandósítsák a székesegyházból számûzött
hangszeres templomi zenét. Jól értsük meg: nem kontrája akar ez lenni a székes-
egyházban meghonosult egyházi ének vezérlõ szellemének, mert hiszen nem an-
nak megdöntésére irányul, s nem is tiltakozás akar ez lenni amaz irány ellen, mert
hiszen emezt, tudniillik az instrumentális zenét sem tiltja, s nem ellenzi senki. Hogy
tehát a hangszeres zene, mely a káptalanban atyját, s a székesegyházban szülõ-
házát veszítette el, nevelõapát és új otthont kapjon, a kezdeményezésre hivatottak
ma délután összeültek, és nagyon kevés szó fecsérlésével, mert hiszen mind
egyetértettek, alaposan és praktikusan megbeszélték az instrumentális templomi
zene állandósításának módjait.”
1899. október 31. A székesegyházi zenés misék hagyományának fölelevenítésére
a Pécsi Dalárda és a Nõikar Egyesület tagjai új énekkart alakítottak.
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1899. november 19. Mozart Requiemjét adta elõ újból a városi tornacsarnokban a
Pécsi Dalárda, a Zenekedvelõk Egyesülete és a katonazenekar, valamint a szep-
temberben újból zászlót bontott pécsi Nõk Dalegylete, Eckhardt Antal vezényleté-
vel. 1900-ban Eckhardt Keszthelyen kapott állást, s helyét Simacsek (Ábrányi) Ala-
jos foglalta el.
1899. december 8. Pécsi Figyelõ: „Az elsõ zenés mise – Boldogasszony fogantatá-
sa napján, dec. 8-án a Lyceum templomban 11 órakor Brassig h-moll miséjét,
Offertoriumra Lickl: Ave Mariáját adják elõ. Karnagy Scharf Róbert, orgonál
Eckhardt Antal.”
1900. január-február hónapban is folytatódott a zenés misék kontra gregorián – vita
a Pécsi Figyelõ, a Pécsi Közlöny és a Pécsi Napló között.
1900. február 4. Pécsi Figyelõ „Zenés mise a Lyceum templomban – Stehle: Missa
solemnisét (op. 67.) és Offertoriumra Lickl: Bone Deusát adták elõ. A mise magán-
szólamait Schneider Istvánné, Károlyi Sándorné, Fektér Ferenc és Müller Antal
énekelték.”
1900. április 23. Pécsi Figyelõ: »Zenés mise a Lyceum templomban« címmel tudó-
sított arról, hogy Winand Miklós ünnepi miséje került elõadásra.
1900. június 1. Pécsi Figyelõ: „Pünkösd másnapján zenés mise a Lyceum temp-
lomban – Zangl: Szent Kasszián miséjét, Horak: Gradualéját, és Rotter
Offertoriumát adják elõ.”
1900. június 7. Pécsi Figyelõ: „Az egyházi énekegyesület megbízásából Cziglányi
Béla felkereste Hetyey püspököt azzal a kéréssel, hogy Péter és Pál napján a dóm-
ban ünnepi zenés mise legyen. A fõpásztor hozzájárult a kérelemhez azzal meg-
toldva, hogy ezen túl évente 6 esetben zenés mise legyen a székesegyházban,
amit az egyesület nagy hálával fogadott.”
1900. június 24. Pécsi Figyelõ: „A Pécsi Egyházi Zeneegyesület alakuló közgyûlé-
se a Városháza közgyûlési termében. Bitter Illés fõgimnáziumi tanár gyönyörû be-
szédben vázolta a jövendõ Egyházi Zeneegylet mûködésének célját. Miután hatá-
rozatilag kimondták az egyesület megalakulását, Bitter Illés felolvasta az
alapszabály-tervezetet. Utána következett a tisztikar megválasztása. Elnöknek
Erreth Jánost, az ügyvédi kamara elnökét, az elnöki tanács tagjaiul Bitter Illést,
Cziglányi Bélát, királyi ítélõtáblai bírót és Dischka Gyõzõ fõreáliskolai igazgatót vá-
lasztották meg. Titkár Schmiedt Boldizsár népiskolai igazgató, pénztáros Kiss Ernõ
banktisztviselõ lett.”
1900. június 29. Pécsi Figyelõ: „A Magyar Katolicizmus kilencszáz éves jubileumá-
ra este a dóm elõtti téren, a Pécsi Dalárda, a Polgári Daloskör, a Pécsbányatelepi
Dalkör, a fõreáliskola és a tanítóképzõ énekkara együttes hangversenyt adott a ka-
tonazenekar közremûködésével. Mûsorukon szerepelt: Wagner: Bevonulási induló
a Tannhäuser címû operából, Erkel: Himnusz, Wagner: Rienzi-nyitány, Hoffer: Pá-
pai-himnusz, II. Vilmos császár: Algírhoz, Hoffer: Király-himnusz, Blon: Induló.”
1900. június 29. Pécsi Figyelõ: „Péter és Pál ünnepén a dómban zenés mise lesz a
püspök bevonulásakor Gruber: Ecce sacerdosa, utána Stehle ünnepi miséje,
Mitterer Offertoriuma és Te Deuma hangzik el.”
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1900. október 4. Pécsi Figyelõ: „Zenés mise a székesegyházban, mely alkalommal
Zangl: Szent Kasszián miséjét és Witt Offertoriumát éneklik.”
1900. november 19. A fõreáliskola de. 10-kor Erzsébet királyné emlékére gyász-is-
tentiszteletet rendezett az Irgalmasok templomában. Hölzl férfikarra írt, fúvós
hangszerekkel kísért requiemjét adták elõ a Pécsi Dalárdából alakult énekkar, és
az 52. Gyalogezred zenekara közremûködésével.
1900. december 8. Pécsi Figyelõ: „Zenés mise a székesegyházban, melyen Greith:
Ecce sacerdosát, miséjét Szent József tiszteletére és Offertoriumát éneklik.”
1900. december 11. Mária szeplõtelen fogantatásának ünnepén a székesegyház-
ban az egyházi zeneegyesület zenés misét tartott, ahol a szertartást Hetyey Sámu-
el püspök celebrálta. Greith: Ecce sacerdosát énekelték zenekari kísérettel, majd
újabb miséje, Offertoriuma és Ave Mariája szólalt meg. Ez utóbbi mû ének-szóla-
mát Schneider Istvánné szólaltatta meg, orgonán Hoff Richard kísért.”
1900. december 19. A Pécsi Egyházi Zeneegyesület választmányi ülése a fõreális-
kolában. Jelen voltak: Erreth János elnök és a tagok: Sey László királyi tanácsos,
Dischka Gyõzõ fõreáliskolai igazgató, Kiss József fõreáliskolai tanár, Kindl József
kölcsönsegélyzõ egyesületi igazgató, Bitter Illés fõgimnáziumi tanár, Reberics Imre
polgári iskolai igazgató, Kiss Ernõ banktisztviselõ.
1900. december 23. Pécsi Figyelõ: „A püspök Õméltósága 200 korona adományo-
zásával az egyesület alapító tagjainak sorába lépett.”
1900. december 26. Pécsi Figyelõ: „A székesegyházi zenés misén Zeller nagy mi-
séje és Filke Offertoriuma kerül elõadásra.”
Az 1890-es évek mind az egyházi, mind a világi zenében jelentõs eseményeket
hoztak, olyan hangversenyeket sikerült rendezni a város zenész társadalmának,
az egyházi és a világi vezetõk segítségével, amelyek méltán keltettek hazai, sõt
nemzetközi viszonylatban is figyelmet. A gregorián éneklés is létjogosultságot
nyert, és a székesegyházi énekiskola példát mutatott hosszú évtizedeken keresz-
tül. A század utolsó évtizedeiben olyan muzsikus-generáció tevékenykedett Pé-
csett, amely megalapozta azt a zenei fejlõdést, amelyre építve az utódok a követ-
kezõ évszázadban tovább növelhették városunk hírét – immár Bartók, Kodály, és a
modern zenei irányzatok szellemében.
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MÁRFI ATTILA

SZÍNHÁZ ÉS MOZI EGYÜTTÉLÉSE A 20. SZÁZAD
ELEJÉN PÉCSETT

Lippenszky István emlékére1

Amikor a millennium tiszteletére 1895. október 5-én átadták Pécs város új
színházpalotáját, a Pécsi Nemzeti Színházat, több mint százéves múltra tekintett
már vissza a pécsi színészet.2 Olyan százéves múltra, amelynek fejlõdési szaka-
szai egybeestek a jozefinista kultúrpolitika, a napóleoni háborúk, a reformkor, a
Bach-korszak, a lassú konszolidáció, s végül a kiegyezés, azaz a dualizmus politi-
kai, társadalmi, gazdasági és természetesen kulturális változásaival. Számos vál-
ságot, tragikus helyzetet, de mûvészi sikereket is átéltek a Pécsre látogató vándor-
színészek és a mûélvezõ, befogadó polgárok egyaránt.3 E száz esztendõ elsõ
szakaszában vált elfogadottá a színészet Pécsett is, mint a polgári értékteremtés
egyik fontos területe. S ekkor kezdõdött a két nemzet színészeinek, a magyar és a
német színtársulatoknak olykor feszültségektõl sem mentes együttélése. Majd a
reformkor utolsó éveiben számos kísérletezés és ideiglenes játékszín után a törté-
nelmi Magyarország, sorrendben a kilencedik színháza is felépült a városban
1839/40-ben.4 A 19. század második felében azonban egyre jobban a nemzeti
színjátszás mûvészi értékteremtése kerül elõtérbe, az anyaország szellemi kisu-
gárzásától folyamatosan elszigetelõdõ német színészet ellenében.5 Ezt a tenden-
ciát a 19. század utolsó szakaszában felerõsödõ asszimilációs folyamatok is befo-
lyásolták. A századfordulóra azonban a Pécsi Nemzeti Színháznak is, a többi
vidéki játszóhelyekhez hasonlóan több kihívással kellett szembenéznie.

Talán a legfontosabb ezek közül, hogy a század elsõ felében még meghatá-
rozó és a nemzeti színjátszás fõ bázisát jelentõ vidéki játszóhelyek fokozatosan
másodvonalba kényszerülnek a fõvárosi színházak mellett.6 A repertoárt teremtõ
és meghatározó budapesti színházak ugyanakkor a legkiválóbb vidéki színészeket
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1 Lippenszky István, mint a Baranya Megyei Tanács Mûvelõdési Osztályának fõelõadója foglakozott a
pécsi mozik történetével. Még magam is segítettem ezt a munkát, aminek eredménye a Pécs
mozitörténete c. 1983-ban megjelent kötet. Többször hivatkozom erre a munkára. Viszont el kell mon-
danom, hogy az idõ múltával egyre több új adat került elõ, ráadásul a színház mûvészeti produktumával
egybevetve egészen új dimenziókat vázolhatok fel. Lippenszky már nem él, s nem beszélhetem meg
vele elképzeléseimet. Ezért, ha kissé megkésve, s mivel az õ kutatási területére „tévedtem”, az emléké-
nek kívánok adózni ezzel a tanulmánnyal.
2 Márfi Attila: A Pécsi Nemzeti Színház felépítése. In: 100 pécsi évad. Bezerédy Gyõzõ, Simon István,
Szirtes Gábor (szerk.). Pécs, 1996. 21–22. p.
3 Márfi Attila: Az új színházpalota a Pécsi Nemzeti Színház felépítése (1893–1895). In: Pécsi Szemle
2001. nyár. 54. p.
4 Márfi Attila: A pécsi színészet játszóhelyei a 18. század végétõl a 20. század derekáig. In: Tanulmá-
nyok Pécs történetébõl 15. A Madas József emlékkonferencia (2002. április 16–17.) válogatott elõadá-
sai. Font Márta és Vargha Dezsõ (szerk.). Pécs, 2003. 113. p.
5 Márfi… i.m. 2001. 54–55. p.
6 Márfi Attila: Színjátszás vidéken a polgári korszakban (1848–1914). Gyõri Múzsa 10. Melléklet. Bana
József, Márfi Attila (szerk.). 17. p.

58
Psz_2005_03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2005_03_Osz\Psz_2005_03-Osz_10.vp
Tuesday, February 12, 2013 10:31:27 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



is magukhoz vonzzák. Ezért elég nagy a társulatokon belüli mozgás, amit fokoz a
nyári foglalkoztatásuk problémája is. Ugyanis a vidéki városok nem engedélyezik,
hogy a társulat helyben szerepeljen nyáron is, nehogy a polgárok megunják az itt
bemutatott darabokat az õsszel kezdõdõ új színi évadban. Ezért a kényszerûség-
bõl megtartott gyakori nyári vándorutak sem szolgálják minden esetben a mûvészi
megújulást. S annak ellenére, hogy ma már szokatlan mûfaji változatosság jelle-
mezte a pécsi színpadot, s naponta léptek a közönség elé, gyakran csak fél-ház
elõtt játszottak.7 S ez az állapot igen hamar, már a századfordulót követõen jelle-
mezte a pécsi színházat. Ennek okát a színházigazgatók általában a már említett
problémák mellett az alábbi szintén külsõ tényezõkben látták: Egyrészt elõszere-
tettel hivatkoztak arra, hogy a város elõkelõ és módosabb zsidó származású polgá-
rai csak a fõvárosi vendégjátékok alkalmával látogatják a színházat.8 Másrészt az
1900 óta hódító „futballõrület” közönség elvonó hatása is igen gyakran szerepelt a
kifogások mellett. S igen hamar, már a 20. század elsõ éveiben a kinematográfok,
azaz a mozik elszaporodását is komoly konkurenciának tekintették a színházi ber-
kekben, és a város vezetõi is. Amely konkurenciaharc néha éles kirohanásokat és
moziellenes hangulatkeltéseket is hozott. Mielõtt azonban ennek a sajátságos fe-
szültségekkel is terhes együttélésnek fõbb eseményeit érzékeltetném, röviden fel-
vázolnám a pécsi mozik elterjedésének fontosabb történéseit.

A mozik megjelenése Pécsett
A lyoni Lumiére testvérek világhírû találmánya, a mozgókép-vetítés

1895-ben kápráztatta el a világot, s 1896 márciusára már Bécsben is láthatók vol-
tak a szenzációs képsorok.9 Magyarországon a budapesti millenniumi kiállításon
debütált az új technikai csoda, 1896. április 29-én. Ezt követõen a vidéki városok
közül talán elsõként Gyõrbe jutottak el a „kinematografa” által vetített élõ fényképek
a Deák Ferenc utca és a Vásártér sarkán álló egykori Sörcsarnokban, 1896 de-
cemberében.10 Pécsre csak az 1900-as években érkezik meg az elsõ utazó-, vagy
vándormozi, akkori nevén kinematográfia. A hat-nyolc filmbõl álló repertoárt pár
napig látták csak a pécsiek, s nem is volt különösebb visszhangja az országot már
lázban tartó új látványosságnak. Öt év múlva azonban már a Mecsek alján is kez-
detét vette a moziláz.11 Ezt megelõzõen azonban egy másik próbálkozásnak is ott-
hont adott a város, de nem a szabad tereket, s ideiglenes sátrakat, hanem az új
színház épületét igénybe véve. A Magyar Tudományos Akadémia ugyanis
1899-ben hozta létre Budapesten, a Kerepesi úton az Uránia Tudományos Színhá-
zat.12 Amely testület tudományos ismeretterjesztõ elõadásokat tartott, fõleg a tanu-
ló ifjúság számára, s ezekhez a programokhoz már felhasználták a mozgófilmeket
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7 Futaky Hajna: A Pécsi Nemzeti Színház Mûsorának repertóriuma bibliográfiával (1895–1949). Elsõ
rész. Budapest, 1992. 12–13. p.
8 Futaky… i.m. 1992. 66–69. p.
9 Lippenszky István: Pécs mozitörténete. Pécs, 1983. 3–4. p.
10Hárs József: A filmvetítés története Gyõrött 1896-tól 1912 végéig. In: Gyõri Tanulmányok 10. Gyõr,
1989. Honvári János (szerk.). 97. p.
11Lippenszky… i.m. 1983. 5. p.
12Magyar Színházmûvészeti Lexikon. Székely György (szerk.). Budapest, 1994. 827. p.
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is. Az 1900-tól kezdõdõ vidéki kultúrmisszió elõadásanyagát neves tudósok és írók
állították össze, s a szemléltetõ filmekben pedig már színészek is szerepeltek.

Pécsett már 1901-ben szó volt róla, hogy a Gróhr Sándor vezette Uránia
Társulat a tanévkezdéssel egy idõben tart több napos mûsort a helyi diákságnak.13

A színház tatarozása miatt ez elmaradt, de az Uránia következõ évi bemutatkozá-
sa már osztatlan sikert hozott. Az impresszárióként is mûködõ Gróhr Sándor
ugyanis 1902 kora nyarán öt napos vendégjátéka során a sikersorozatát Budapes-
ten elkezdõ kaliforniai táncosnõ, Isadora Duncan lépett fel a Pécsi Nemzeti Szín-
házban.14 A görög regék és hitvilág hangulatát idézõ balettest jól kiegészítette az
Uránia Társaság összetett, mozi-vetítésen is alapuló mûsorát.15 A mûvészi és er-
kölcsi sikert azonban nem követte anyagi haszon, sõt ráfizetéses volt a vállalko-
zás.16 Talán ez volt az oka, hogy az 1916-ig létezõ Tudományos Színház többször
már nem próbált szerencsét Pécsett. De ebben szerepe lehetett annak is, hogy idõ-
közben óriási népszerûségre tettek szert az elsõ Pécsett mûködõ projektográfok.

S ez a népszerûség 1905-ben kezdõdött el Lifka Ernesztin Elektro-Bioskop
Színházának közel fél éves mûködésével.17 Az újvidéki Lifka család 1901-tõl már
önálló filmeket is készített, fõleg a helyi eseményeket megörökítve, így az új város-
háza átadásáról, városi eseményekrõl. Ezért a híradó-film egyik hazai kezdemé-
nyezõjeként tartják a családot számon.18 Pécsett a Búza téren építették fel rendõr-
kapitányi engedéllyel 1905 májusában a mintegy 350 fõt befogadó kinematográf-
bódéjukat. Ahol június 10-én volt a díszbemutató, amelyben többek között az
orosz-japán háborúról, II. Vilmos német császár tangerei látogatásáról, a tengeri
halászatról láthattak a helyiek mozgó képsorokat, és még egy operett változatot
(Szamárbõr) is megcsodálhattak. Lifka Ernesztin háromnaponta újította meg elõ-
adásait, addig azonban napi nyolc elõadást tartott kinematográfjában. A kb. egy-
órás elõadások 10–12 rövidfilmet tartalmaztak, amelyek 2–8 perces idõtartamúak
voltak, de gyakran szerepeltek állóképek is. Az elõadások alatt harsány kikiáltó
magyarázta a látottakat, s a zenei aláfestést pedig orgonazene szolgálta. S ez a
fajta látványosság olyan hatással volt a pécsi publikumra, hogy már június közepén
elismerõ értékelés jelent meg a Pécsi Napló hasábjain, kiemelve, hogy „A világ leg-
csodálatosabb dolgai, esetei, látványosságai tárulnak a nézõ elé, és bámulatra ra-
gadják.” Valóban, a Lifka-féle bioszkóp fõ érdeme volt, hogy eddig a legjobb minõ-
ségû és nagy mennyiségû produkciót láthattak az ideiglenes bódéban. S annak
ellenére, hogy a sajtó kedvezõen fogadta a mozi elõdjét, s a tettyei juniálison is

60

MÁRFI ATTILA

13Márfi Attila: Pécs színháztörténetének forrásai a Baranya Megyei Levéltárban (1886–1949). Buda-
pest, 1990. 101. p.
14Márfi… i.m. 1990. 107–108. p.
15Márfi Attila: Epizódok Pécs színjátszásának múltjából. Isadora Duncan vendégjátéka 1902 nyarán.
In: Echo 1999./1. Pécs, 1999.
16Márfi… i.m. 1990. 108. p.
17Lippenszky… i.m. 1983. 5–6. p.
18Fontos megjegyezni, hogy pl. Lifka Sándor Szabadkán is eredményesen mûködött az ottani kávéhá-
zakban, majd önálló mozikban. Mellszobra ma is áll a városban.
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nagy közönségsiker fogadta az újvidéki kinematográfot, a színházi körök egyelõre
nem tulajdonítottak nagy jelentõséget ennek az új szórakoztatási ágnak.19

Az elsõ állandó mozik
Mondhatni jelentõsen változott ez a megítélés két év múlva, amikor a moz-

góképek vetítõi a belvárosban, sõt közvetlenül a színház tõszomszédságában
ütöttek tanyát. Közel kétéves szünet után a pécsi mozik fejlõdésének újabb szaka-
sza jött el, ugyanis ekkortól alakulnak meg az elsõ állandó mozik, követve a fõvá-
rosban és más vidéki nagy városokban kialakult trendet, mely szerint az új szóra-
koztató mûfajt, a mozit kávéházakban, vendéglátóhelyeken mûködtették. A város
elsõ állandó mozijai is népszerû szórakozóhelyeken alakultak meg. Így 1907-ben a
színház melletti Vigadóban az Uránia Bioskóp, 1908-ban a Balokányi Vendéglõ
mozija, és 1909-ben a Jókai utca elején álló Nemzeti Mulatóban a Nemzeti Bioskóp
nyitotta meg kapuit. E három közül a balokányi uszoda vendéglõjében mûködõ
mozi kérészéletûnek bizonyult. Bertics Karolin a szegényebb néprétegek által la-
kott budai külvárosi fogadójában a kinematográftól remélte forgalmának fellendülé-
sét. S bár a rendõrkapitányi hivatal csak 1908. április 19-tõl szeptember 1-ig enge-
délyezte a vetítéseket, mégsem fizetett rá vállalkozására.

A színház mellett álló egykori Vigadó épületében mûködõ Uránia Bioskóp
már jóval jelentõsebb vállalkozásnak bizonyult, igaz, mûködésének elsõ szakaszát
beárnyékolta a színház érdekeit féltõ hivatalok tartózkodó és ellentmondásos ma-
gatartása. A Vigadó bérlõje, Lechner Károly már 1907 márciusában kérte a rend-
õrkapitányi engedélyt, hogy a kávéház nagytermében bioskóp-elõadásokat tart-
hasson.20 Ekkor komolyan fontolóra vették az engedély kiadását, mert a gyengén
látogatott színháznak már erõs konkurenciát jelenthetett a mellettük mûködõ moz-
gófénykép-színház. Ráadásul egymás után hat vállalkozó kért mûködési enge-
délyt a belvárosban. A színügyi bizottság elég éles hangon reagált erre az új kihí-
vásra: „Ne essünk a nagyzás hóbortjába, hogy Pécs város elbír most már más
látványosságot is a színház mellett.” Ehhez a memorandumhoz igazodva a Pécsi
Napló folyamatosan bírálta a mozilázat, s amikor Lechnert elõször utasították el,
lelkendezve hozta fõcímben: „Nem lesz mozi!” A helyi sajtó által is befolyásolt köz-
véleményt is meglepte azonban, hogy a rendõrfõkapitány 1907 szeptemberében
kiadta a játszási engedélyt Lechnernek. Bár ezt a döntést nem indokolták, nagyon
is valószínû, hogy az I. Pécsi Országos Kiállítás befejezésével áll összefüggésben.
Ez a rangos esemény a nyári hónapokban zajlott, s a gazdasági és kereskedelmi
jelentõségén kívül igen fontos kulturális rendezvényeknek is otthont adott.21 Több
országos szövetség és társulat itt tartotta közgyûlését, de kiállításokat és konferen-
ciákat is szerveztek. A színház is képviselte magát ebben a szellemi miliõben, s a
kiállításnak otthont nyújtó Ráth Kertben az erre a célra felépített nyári színi pavilon-
ban egész nyáron játszottak a közel egymillió ide látogató vendégnek.22 A kinema-
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19Lippenszky… i.m. 1983.
20Lippenszky… i.m. 1983.
21Márfi Attila: Kulturális élet szellemi értékteremtés 1850 és 1921 között. Kézirat.
22Márfi… i.m. 1990. 126–129. p.

61
Psz_2005_03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2005_03_Osz\Psz_2005_03-Osz_10.vp
Tuesday, February 12, 2013 10:31:27 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



tográfot egyszerûen sem ide, sem a belvárosba nem engedték be a kiállítás idején.
S bár a mozi nem volt jelen mint szórakoztatási tényezõ, de a korabeli filmeseket
mégis beengedték, mert a rangos kiállításról mintegy 8–10 perces összefoglalót
készítettek, melynek hollétérõl sajnos semmit sem tudni egyelõre.23

Az Uránia Bioskóp a mai Kamara Színház helyén, az egykori Schwarz-féle
bérház földszintjén, közvetlenül a színház mellett mûködött, már a kezdetekkor
igen nagy sikerrel. A kényelmes székeken mintegy 300 nézõ foglalhatott helyet,
akiknek zongorista, majd zenegép, késõbb pedig már fogadott zenészek szolgál-
tatták a zenei aláfestést a vetítések alatt. Bár a sajtó hozzáállása látványosan meg-
változott, mégsem érezhette magát biztonságban az Uránia Bioskóp, mert a rend-
õrkapitányi hivatal két éven keresztül négyhavonta megújítandó ideiglenes
engedélyt adott csak ki számukra. Ezért a bérlõ arra törekedett, hogy társadalmi el-
fogadottságát megerõsítse. Két fontos szerzõdést kötött ebben az idõszakban
Lechner Károly. Egyiket a város legismertebb társulatával, a természetvédõ és a
turistamozgalmat reprezentáló patinás Mecsek Egyesülettel, akiknek a bevétel
20%-át ajánlotta fel, mivel az Urániában gyakran játszottak ismeretterjesztõ, ter-
mészetrajzi filmeket is. S mivel a Mecsek Egyesületben a megyeszékhely társadal-
mi elitje mûködött, ezzel a felajánlással az Uránia a megtûrtbõl az elfogadott stá-
tuszba léphetett. Növekvõ elfogadottságuk ellenére az Uránia a színházvezetés és
a Színügyi Bizottság követelésére csak megszakításokkal mûködhetett a színi
évad alatt. A másik szerzõdéssel pedig a mûvészi színvonalat erõsítették, ugyanis
1908 tavaszától már az Uránia Tudományos Színház (innen ered elnevezésük is)
filmmûhelyében készült filmeket is vetítették. Ezek közül az Utazás a föld körül, A
francia forradalom, A szabadság országa és Az Úr Jézus élete, tanítása, halála c.
alkotások már komoly elismerést kaptak a pécsi sajtó színház (!) rovatában. De na-
gyon fontos változást hozott, hogy Lechner társult Tichy Aladár bádogossal, aki ha-
mar beletanult a mozis szakmába, és több mint egy évtizedig a pécsi moziélet ve-
zéralakja lett vállalkozó-menedzserként.24

A harmadik kinematográfia pedig ebben a kezdeti idõszakban a Weindorfer
János által 1909 szeptemberétõl mûködtetett, s már említett Nemzeti Bioskóp. Az
elsõ idõszakban színvonalasabb szórakoztató filmeket vetítettek, késõbb esett ez
a színvonal is. Pedig a tulajdonos kísérletezései során tambura- és cigányzenét al-
kalmaz, sõt elsõként a városban hölgyek a kiszolgálók, s ebbõl késõbb erkölcsi
botrány is lett. Az 1912-es tulajdonosváltást követõen sem emelkedik a színvonal,
s egyre inkább a kocsmajelleg dominált a Nemzetiben, kiérdemelve a „fujtogató”
jelzõt. A szerb megszállás alatt már alig vetítenek néhány filmet, s hamar bezárták
a vendéglõt is.25
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23 Bezerédy Gyõzõ szóbeli közlése alapján.
24 Lippenszky… i.m. 1983. 21. p.; Teljes nevén Tichy Elentér Aladár, aki 1899-ben kapott iparigazol-
ványt, s 48 éves korában halt meg, 1924. december 11-én. Érdekeségképpen említjük meg, hogy két
pécsi háza (Jókai tér 11., József utca 3.) és szõlõje-borháza mellett a bátaszéki mozi is szerepelt hagya-
tékában, amit özvegye és három gyermeke örökölt. BML. Cégbírósági iratok Ce. 1185.; Pécs. I. Halálo-
zási Anyakönyv. 1924. 1185. sz.a.
25Lippenszky… i.m. 1983.  30–31. p.
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Az 1910-es évektõl figyelemreméltó változások álltak be a pécsi mozik életé-
ben a színház folyamatos kifogásai ellenére. A mozi a szórakoztatóipar azon részét
képviselte Pécs egyre sokszínûbb társasági életében, amely jelentõs bevételt hozott
a tulajdonosoknak, de a városnak is. Ebben az idõszakban elsõként a Winkler
Bioskóp alakult meg a már jól ismert helyszínen, a Búza téren, ismét a Budai-külvá-
ros szegényebb közönségét megcélozva. A tulajdonos Winkler Lambert elõször
csak ideiglenes játékengedélyt kapott, Sváb Mátyás beszálló vendéglõjének szom-
szédságában felütve a sátrát. Két év múlva egy vihar ledöntötte, s ekkor egy stabi-
labb bódé épült, ahol hamarosan az Urániával vetekedõ színvonalon zajlottak a film-
vetítések. Mûsorán híradófilmeket (Pathe Naplók), ismeretterjesztõ, szórakoztató
mûsorokat, de pikáns „csak felnõtt hölgyek és férfiak részére” készült filmeket vetített
átlag 7–800 nézõ elõtt. De õ az, aki 1911 júniusában elõször készített filmet a város-
ról „Pécs látképe” címmel.26 Mindezek ellenére olyan anyagi helyzetbe került, s a
konkurenciaharc is ezt sugallta, hogy kénytelen az Urániához társulni. Mint társ az
Urániában is dolgozik, de az új Búza téri moziban az Urániával egyeztetett mûsorterv
szerint 1919-ig tudott fennmaradni. De már elõtte 1914-tõl az Uránia fiókmozijaként
kénytelen mûködni korlátozott mûsorrenddel.

Rövid ideig tartó mûködése ellenére is meg kell említeni a belvárosban, pon-
tosabban a Széchenyi téri Központi Takarékpénztár épületében kialakított mozit is,
az úgynevezett Széchenyi Bioskópot. A Tedesco Viktor és ifj. Krausz Benõ által
mûködtetett Intim Mozgó 1913 márciusában tartotta premierjét, mondhatni figye-
lemreméltó sajtóvisszhanggal.27 A kb. 200 nézõ befogadására képes új moziterem
hamarosan a polgári elit kedvenc szórakozóhelye lett igényes programjával: Pél-
dául a városban elõször a kor filmcsillagának Asta Nielsennek filmjeit és Kertész
Mihály Ma és holnap c. ötfelvonásos filmdrámáját vetítették, de látható volt itt a Ní-
lus királynõje és a Quo Vadis c. filmsikerek is. A konkurencia ellenében több film ki-
zárólagos bemutatási jogát is megszerezték, és nagyon hatásos sajtópropagandát
folytattak. Ennek ellenére a Winkler Bioskóp sorsára jutott, és 1914 februárjában a
nagyhírû Urániával együtt egy új mozi-vállalkozásba olvadt. Mielõtt azonban errõl a
profi vállalkozásról beszélnék, röviden felvázolnám az 1910-es évek színház- és
mûsorpolitikáját a mozik térnyerésének függvényében.

Ebben az idõszakban már tudomásul kellett venni a mozik térnyerését és
óriási népszerûségét, amely jelentõs anyagi haszonnal járt, többek közt a város há-
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26Lippenszky… i.m. 1983. 37. p. Az erõsen amatõr jellegû film mindössze pár perces volt, s elsõsorban
a várost övezõ Mecsek hegység kedvenc kirándulóhelyeit mutatta be, de a tekercs végén egy rövid be-
pillantás volt látható a korabeli város Fõ utcájának forgatagába is. A kópia sorsa, holléte nem ismert.
27Lippenszky… i.m. 1983. 42–43. p. Az Intim Mozgó terveit Székely Dezsõ fõvárosi építész készítette,
s Károlyi Emil pécsi tervezõ kivitelezte. A kamrajellegû belvárosi filmszínház 145 négyzetméter alapte-
rületû volt. A homlokzata a bejárattal a Széchenyi térre nézett, pontosabban a Kossuth utcára. Falba
mélyedõ antik oszlopok díszítették, melyek között a bemélyedésekben színes falfelületek voltak, alul
pedig mûmárvány padka húzódott. A járdavonal felõl a kidudorodó páholysorokat is látni lehetett. A bü-
fével ellátott nagyméretû eosinbetétes elõcsarnokból vezetett a bejárat a nagyterembe, illetve a féleme-
leti páholysorba. A vetítõvászon elõtt 2,5 m szélességû színpad állott elõtte zenekari üléssel, s a terem
mellett külön szoba állt a zenészek rendelkezésére. A földszinten 180 mahagóni színû rugós karszék
várta a polgárokat. A félemeleti páholyban pedig 45 ülõhely volt biztosítva.
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zipénztárának is. Ezért a városvezetés nemhogy szemet hunyt, hanem ha mérsé-
kelten is, de támogatta a mozik mûködését. Ezzel szemben a színház továbbra is
veszteséges volt, magas állami szubvenciókat emésztett fel évrõl-évre, amit vi-
szont a mozik nem kaptak. Az 1910-es évekre kialakult közönségcsalogató ver-
sengésben az új színházigazgató, Füredi Béla a színház mûvészarculatának
megtartása mellett sokrétû szórakoztató mûsorprogrammal próbálkozott.28 Az õ
nevéhez fûzõdik az 1911-tõl bevezetett szombati (kéthetente) gyermekmatinék
megtartása, a pécsi moziktól véve az ötletet. Szintén ekkor vezették be a villamos
áramot, amely a színpadtechnikát is fejlesztette. Ugyanakkor megsokasodtak a fõ-
városi és a külföldi vendégfellépések is. Az elsõ világháború kitöréséig bécsi, berli-
ni, párizsi, olasz, sõt svéd és japán színészek és színtársulatok produkcióit láthat-
ták a pécsiek. S ez az idõszak a nagy közönségcsalogató mûfaj, az operett
hegemóniáját is megerõsítette. Ekkorra már a Pécsi Nemzeti Színház repertoárjá-
nak 60%-át tették ki a neves külföldi és magyar szerzõk daljátékai. Füredi gyakran
adta ki a színházat egyesületeknek, iskoláknak is rendezvények és mûkedvelõ elõ-
adások megtartására. Mindezek eredményeképp a színház látogatottsága s anya-
gi helyzete is javult, sõt közvetlenül a nagy világégés elõtt a két konkurens, a mozi
és a színház bizonyos színtû közeledése és együttmûködése is érzékelhetõ. Pél-
dául, ami eddig elképzelhetetlen volt, a színház díszleteket adott kölcsön 1914
nyarán az akkor már mûködõ Apolló Projektográfnak. S ugyanez év decemberé-
ben a színházi vezetés beengedte a mozit is Thália templomába. Pontosabban ek-
kor került sor az Utolsó bohém c. kinema-szkeccs elõadására, amely mûfaj a vetí-
tett kép és táncprodukció, vagy komikus jelenetek sajátságos elegye volt.29

Az Apollo Projectograph Rt. megalakulása
A pécsi mozik fejlõdésénél viszont megfigyelhetõ az egymással szembeni ádáz

konkurenciaharc is, mihelyt a belvárosban gyökeret vertek. A kinematográfok mûkö-
dését befolyásoló Uránia Bioskóp helyzete azonban 1912-ben megrendült, amikor dr.
Vámos Artúr vezetésével 150 000 korona alaptõkével megalakult az Apollo
Projectogragh Rt. A kilenctagú vezetõségben olyan jeles pécsi egyéniségek találha-
tók, mint Lenkei Lajos szerkesztõ és laptulajdonos, valamint Zsolnay Miklós és
Hamerli József neves gyárosok.30 Az építési engedély birtokában a színház mögött,
a mai Perczel utcában a Kegyelet Temetkezési Egylet helyén kezdték meg az építke-
zést Spiegel Szigriszt fõvárosi mérnök tervei alapján. Az eseményt a sajtó örömmel
fogadta, de hangot adott a színházféltõknek is kijelentve: „A kapzsi vállalkozó szellem-
nek, s az egészségtelen versengésnek nem szabad újabb engedélyt adni.” Az Apolló
Filmszínházat végül is 1912. december 14-én adták át, az eredeti elképzelésekhez
képest pár hónapos csúszással. A budapesti Apolló Mozi mintájára épült filmszínház-
ban 454 földszinti és 56 emeleti ülõhely volt hét kijárattal, s a belsõ teret Gebauer Ernõ
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MÁRFI ATTILA

28Futaky… i.m. 1992. 203–207. p.
29Márfi… i.m. 1990. 146–151. p.
30BML Cégbírósági iratok Ct. 463. Az Apolló Projectograph Rt. Tagjai: Zsolnay Miklós, Jusztusz Mihály,
Kis József, Lenkei Lajos, Hamerli József, dr. Vámos Artúr, dr. Visy Imre, dr. Horváth István, Weiszmaier
Oszkár.
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falfreskói díszítették.31 Az Apolló zárt udvarán Café Restaurant néven vendéglõt is nyi-
tottak, s ugyanitt 1913. július 2-án megnyílt az Apolló kertmozija is. Az impozáns film-
palotában hétköznap du. öt órától éjszaka 11 óráig, míg vasárnap du. két órától éjfélig
zajlottak a vetítések. A részvényesek arra törekedtek, hogy a még mûködõ Uránia és
Winkler kinematográfokban látható filmeket az Apolló minõségben is felülmúlja. Ez si-
került is a fõvárosi kapcsolatok révén, de ifjúsági matinékat és ún. komplex mûsorokat
is adtak a korszak szórakoztató és híradó filmjei mellett. S valóban, a nyitás napjától
szinte mindig zsúfolásig megtelt az új mozi, mert az új filmforgalmazók alkotásait is
meg tudták szerezni. Rövid idõn belül monopolhelyzetbe kerültek, biztosítva az Apolló
egyeduralmát.32 Ez a folyamat 1914. február 16-án kezdõdött azzal, hogy a város tör-
vényhatósági bizottsága mozi-szabályrendeletet bocsátott ki, s ebben 15 évre biztosí-
totta az Apolló Projectroghap Rt. elsõdlegességét Pécsett. Ezt megelõzõen ugyanis a
konkurencia miatt háttérbe szorult, s még mûködõ három mozi az Uránia, a Winkler és
a Széchenyi Bioskóp tárgyalásokat folytatott az Apollóval, felismerve, hogy koncent-
rálni és szabályozni kell a pécsi mozikat. A döntést nagy felháborodás követte a lakos-
ság körében, mert a Széchenyi kinematográf ezt követõen rögtön megszûnt, a Winkler
Bioskóp korlátozott mûsorrendjérõl már volt említés, és tulajdonképpen az Uránia is
erre a sorsra jutott. A bemutató és fontosabb mûsorokat ugyanis kizárólag az Apolló-
ban láthatták a pécsiek, míg az Uránia csak vasárnap és ünnepnapokon vetített filme-
ket az Apolló mûsorterve alapján. Ezzel a csökkentett programmal 1920-ig tudott fenn-
maradni az Uránia mozi. S a következõ évben nyílott meg a Felsõmalom utca és az
Irányi Dániel tér közti területen Pécs új mozija, amelyet az Apolló Rt. létesített.33

De ez már egy másik fejezet, és kulturális hatását tekintve is új korszakot je-
lentett a város mozitörténetében. Jelen írás az elsõ világháború kitöréséig, s tulaj-
donképpen a mozi térnyerésének idõpontjáig tekintette át a város szellemi és kultu-
rális életében mindinkább fontos helyet elfoglaló mozik ismertetését. S ez idõre
már az is kiderült, hogy a mozi számtalan lehetõséget hordoz magában, bár ekkor
inkább az anyagi haszonszerzés dominált, s csak két világháború közti korszakban
beszélhetünk mûvészi értékteremtésrõl is. De az is kiderült, hogy a kezdeti éveket
leszámítva nem fenyegeti komoly veszély a színházat a mozi részérõl. Sõt a mozi
elfogadottsága, s a játékfilmek megjelenése a színészetnek adott inkább lehetõsé-
get, megteremtve ezzel egy újabb mûvészeti ágazatot a filmmûvészetet. Ez utóbbi
idõleges válságtünetei és sikerei a technika és kulturális fejlõdés következtében
ugyanúgy megteremtõdtek, mint annak idején, a 20. század elején, a mozi térnye-
résének hõskorában.
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SZÍNHÁZ ÉS MOZI EGYÜTTÉLÉSE

31A Pécsi Napló többek között ezt jegyezte fel a mûvészeti alkotásokról: Gebauer nem ad mesét, érzel-
meket, nem oktat, hanem a hely rendeltetésének megfelelõen egy derült, színes képét adja a minden
népek és fajok élõ, mozgó typusának.
32BML Cégbírósági iratok… it. 463.
33BML Cégbírósági iratok. Ez volt a Park Filmszínház, Pilch Andor pécsi építész tervezésében. A belsõ
tereket itt is Gebauer Ernõ festõmûvész díszítette nagyszabású freskóival. Az új mozi méreteiben is
meghaladta az Apollót 680 ülõhelyével, s a kényelmet a központi fûtés és az új szellõztetõ berendezés
is szolgálta.
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RAÝMAN JÁNOS

PÉCS SZABAD KIRÁLYI VÁROS SZÜKSÉGPÉNZEI
1919–1921

Az 1918. november 7-i belgrádi fegyverszüneti egyezmény aláírásával Ma-
gyarország területe a gyõztesek prédájává vált. Ekkor kezdõdött Baranya szétda-
rabolása is, ami az antant nevében megjelenõ szerb katonai megszállással kezdõ-
dött.

Baranya vármegyét lényegében a Hegyháti járás kivételével szerb alakula-
tok lepték el, és megkezdték a terület végleges megszerzésének elõkészítését.
Talán csak a nyugat-magyarországi fegyveres ellenállásnak és a nagy pécsi
sztrájknak köszönhetõ, hogy ezt az annexiós törekvést csak részben sikerült Bara-
nyában befejezni.

A várost és a megye megszállt területét a tanácsköztársaság kikiáltása után
a szerb katonaság szinte hermetikusan elzárta az anyaországtól. Ez az elszigetelt-
ség súlyosan nehezedett a helyi gazdaságra, amelynek megszakadtak korábbi ha-
gyományos kapcsolatai, és kényszerûségbõl, teljesen átterelõdtek az újonnan lét-
rejött SHS királyság területére.

Az osztrák-magyar bankjegyek SHS lebélyegzésekor, 1919. január 10-e és
február 12-e között Pécsett 60 millió koronát vettek jegyzékbe, ami jelentékeny
pénzösszegnek számított, pedig a megszállás elõl már tetemes pénzmennyiséget
menekítettek ki a térségbõl.

Ez a pénzkészlet azonban néhány hónap leforgása alatt eltûnt a forgalomból
és súlyos pénzhiányt eredményezett. Az összeomlás és háború által kimerített
gazdaság általános pénztelensége mellett ennek több helyi oka is volt. A szerb ál-
lomásparancsnokság megtiltotta a korona bankjegyek áthozatalát a demarkációs
vonalon, az anyaországból. A szerbek nem ismerték el területükön törvényes fize-
tõeszköznek a Magyarországon forgalomban lévõ 25 és 200 koronás papírpénze-
ket, a II. kiadású 20 koronást és a 10 000 koronás bankjegyet. (Ezeket kizárták a
nosztrifikációs bélyegzésbõl.)

Árubeszerzés szinte kizárólag az SHS területérõl volt lehetséges. Ezért oda
vándoroltak a koronák, de nem tértek vissza, mert Pécsnek nem volt megfelelõ áru-
kivitele. Egyedül a szénbányászat szállított a jugoszláv térségbe, de elosztását a
szerbek irányították, és nagy részét jóvátételként kezelték. Az esetleges elszámo-
lások eredménye pedig nem Pécsett, hanem Bécsben kötött ki.

Az Osztrák-Magyar Bank és a Magyar Általános Hitelbank helyi fiókjának
mûködését felfüggesztették, készpénzkészleteiket lefoglalták, és Belgrádba szállí-
tották. Ezzel a helyi kisebb bankokat is megfosztották fontos pénzforrásuktól. A he-
lyi pénzintézetek pénzkészletei rohamosan fogytak, az utánpótlás minden remé-
nye nélkül. A lakósság csak a követeléseit kívánta felvenni, de betéteket nem
helyeztek el. A bankügyletek szinte kizárólag a betétesek közti átutalásokká korlá-
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tozódtak, mert sem követelést folyósítani, sem kölcsönt adni nem tudtak. Ezért sok
vállalat már a munkabérek kifizetésénél is súlyos gondokkal küszködött. Pécs vá-
ros költséggazdálkodása is nagyjából ilyen helyzetbe került.

1918-ban a város éves költségvetésében 6 817 084 korona kiadást és 5 985 220
korona bevételt tervezett. A hiányzó összeget pótadókból szándékozták fedezni.
Viszont a szerbek által felfüggesztett állami adószedés, a városi adófizetést is
megakasztotta.

A város az állami költségvetésbõl biztosított pénzbeli támogatást nem kapta
meg. Így magára maradt gondjaival, és egyedül volt kénytelen megoldani az állami
költség-hozzájárulást élvezõ intézmények mûködését is (iskolák, kórház stb.).

Mivel az állami nyugdíjasok is ellátatlanokká váltak, mert sem a magyar,
sem a jugoszláv állam nem fizetett, a nyugdíjak folyósítására is a város elõlegezett
kölcsönöket.

A megszálló katonaság ellátására és élelmezésére folyósított költségek
összege már az egymillió koronát is meghaladta, de visszatérítésrõl még csak le-
velezések folytak.

Ilyen körülmények közepette a város mûködõképességét is teljes összeom-
lás fenyegette, mivel a készpénztartalékok kimerültek, kölcsönözni pedig sehon-
nan sem volt lehetõség.

Tíz, húsz, ötven és százkoronások kiadása
A vázlatosan bemutatott események vezettek oda, hogy a város tanácsa

úgy határozott, hogy a jelentõsebb pécsi pénzintézetek, a Pécsi Takarékpénztár, a
Pécs-Baranyai Központi Takarékpénztár, a Pécsi Kereskedelmi és Iparbank, vala-
mint a Pécs-egyházmegyei Takarékpénztár egyetértésével, azok támogató közre-
mûködésével a város papír szükségpénzeket bocsát ki és hoz forgalomba. Ennek
során a városi pénzeket a bankok 1,75 %-os kamattal betétként elfogadják és ügy-
feleiken keresztül, forgalomba hozzák. Mivel a pénzhiány napról napra nyomasz-
tóbbá vált, gyors cselekvésre volt szükség.

Az elsõ próbanyomatok 1919. március 31-i dátummal elkészültek. Ismerünk
10 és 20 koronás címletû próbanyomatokat. Ezek felhasználásával alakították ki a
végleges pénzjegynyomatokat, amelyeket április 4. keltezéssel a Pécsi Irodalmi és
Könyvnyomda Rt. nyomdájában készítették el.

A tanács határozata alapján 10, 20, 50 és 100 koronás címletû pénztárjegye-
ket nyomtattak, összesen 10 millió korona értékben. A városi pénz megjelenésének
hírére egymás után jelentkeztek a különbözõ cégek (Pécsi Postaigazgatóság, MÁV
Pécsi Üzletvezetõsége) azért, hogy a várostól készpénzt kölcsönözzenek, mivel az
áprilisi és májusi béreiket más módon nem voltak képesek kifizetni. Ezért a város ta-
nácsa még a nyomtatás folyamán újabb határozatával a tervezett összeget megkét-
szerezte és összesen 20 millió koronára emelte.

Ennek eredményeként keletkeztek a II. KIBOCSÁTÁS felirattal ellátott pénz-
jegyek, de már csak a 20 és 100 koronásokból.
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RAÝMAN JÁNOS

10 koronás próbanyomat

10 koronás próbanyomat elfogadott változata, tintajavításokkal

20 koronás próbanyomat
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Kibocsátásra került:
10 K 200 000 db 2 millió K értékben
20 K 50 000 db 1 millió K értékben
50 K 60 000 db 3 millió K értékben

100 K 40 000 db 4 millió K értékben
Összesen: 350 000 db 10 millió K értékben
Egyes 10 koronás és valamennyi 100 koronás pénzjegyen nyomdahiba mi-

att a hátoldali szövegben a városi tanács határozatának száma 3512 helyett hibá-
san 5512.

II. kiadás:
20 K 200 000 db 4 millió K értékben

100 K 60 000 db 6 millió K értékben
Összesen: 260 000 db 10 millió K értékben
A II. kiadás teljesen azonos kivitelben készült, mint az elsõ, csak a szövegé-

ben változtatták meg a kibocsátás dátumát április 19-ére és a hátoldalán a tanács
rendeletének számát 4114-re. Megkülönböztetésül a II. kiadás mindkét oldalára II.
KIBOCSÁTÁS feliratot nyomtatták.

Mivel a pénztárjegysorozat a nyomdában korábban is általánosan használt
betûk és körzetminták felhasználásával készült, az idõ is sürgetett, ezek a pénzek
nem is lehettek grafikai remekek, nyomdai mûalkotások.

A pénztárjegy elõoldalán az értékjelzésen és a kibocsátó megjelölésén kívül
még egy fontos mondat olvasható, a kibocsátó város felelõsségvállalása: Pécs vá-
ros ingó és ingatlan vagyonával egyaránt szavatol ezen pénztárjegyek értékéért. Te-
hát a város jelentõs vagyonával vállalt felelõsséget a pénzeinek értékéért, márpedig
ez a vagyon a város lakói számára ismert, szinte kézzelfogható volt, ezért kétségte-
lenül bizalmat eredményezett. Némi túlzással arról írtak, hogy biztosabb alapja van,
mint az Osztrák-Magyar Bank bankjegyeinek. Aláírói is a város ismert személyei vol-
tak: Nendtvich Andor polgármester, Deutsch Kornél fõszámvevõ és Szieberth Antal
fõpénztáros. (Mint látható, az utóbbi nevét a próbanyomaton hibásan szedték ki,
majd a pénzekrõl hozott döntéskor a tanácsülésen tintával kijavították.)

A pénzjegyek elõoldalán balra fenn találjuk a sorozatszámot, és jobbra pedig
a sorszámot. Ezeket számozógépekkel nyomták rá. A korabeli sorszámozó gépek-
nél gyakori megoldás volt a sorszám léptetésére szolgáló indítójel. Esetünkben a
nyomda készletében ez ötágú csillag vagy nyolcszirmú rozetta volt. A sorszámo-
zás néha az egész nyomdai ív valamennyi pénzjegyén, vagy már ívszeletre vágott,
de még mindig több pénzjegyre egy idõben történt, tehát a számozáshoz annyi
számozógépet kellett felszerelni, ahány pénzjegy volt az íven. A számozógépeket
nyilván nem sorszámjelek függvényében, hanem ötletszerûen szerelték össze,
ezért egyes pénzjegyeken csillag, a másikon rozetta látható. A kuriózumok elszánt
keresõi valamennyi címletnél vadászták a sorszámjel-változatokat. Valójában a
10, 20 és 100 koronásnál mindkét jel elõfordul, az 50 koronáson pedig csak csillag
jel található.
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A munkásmozgalom kutatói utólag nagy jelentõséget tulajdonítottak a sor-
szám elõtt található ötágú csillagnak, úgy vélték, a budapesti tanácsköztársaság és
a munkásmozgalom iránti elkötelezettség jelképe, amelyet különösen az 50 koro-
nás látszott igazolni, mivel ezen a címleten a számokat, és így természetesen a
sorszámjelet is piros színnel nyomták. Valójában szó sem volt politikai jelképrõl. A
kortársak annyira nem vették figyelembe, hogy amikor a második kiadású 100 ko-
ronásnak elsõ hamisítványai felbukkantak és azon hatágú csillag volt, senki nem
vette észre, noha az összes jelentéktelen betûhibát, amelyek a kissé gyûrõdött
pénzen már szinte észrevehetetlenné váltak, sorra közzétették.

A pénzjegyeken egyszínû nyomású és külön színtelen dombornyomású vá-
roscímert helyeztek el, mint a kibocsátó város védjegyét, illetve pecsétjét. A pénz-
tárjegyek hátoldalán az értékjelzés megismétlése mellett a kibocsátás okát és az
érvényesség határidejét találjuk: „A jelenlegi bankjegyhiány enyhítése céljából a
város tanácsa 1919 április 4-én kelt 3512. számú határozatával legfeljebb tiz millió
korona értékû pénztárjegy kibocsátását rendelte el. Ezen nem kamatozó pénztár-
jegyeket a város pénztárai 1919. évi december hó 31-ig fizetésként teljes értékben
elfogadják és lejáratkor a város azoknak törvényes fizetési eszközzel való beváltá-
sáról gondoskodik. Ezen pénztárjegy utánzása a bûntetõ törvénykönyvbe ütközik.”

A második kiadásnál módosult a kibocsátás kelte, és a hátoldalon az újabb
kiadásra vonatkozó szöveggel bõvült a felirat.
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10 koronás elõ- és hátoldal

20 koronás elõ- és hátoldal II. kibocsátás
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A város által kibocsátott pénztárjegyek nyomtatása egy erre a feladatra lét-
rehozott, esküt tett városi tisztviselõkbõl és a helyi bankok által küldött banktisztvi-
selõkbõl álló bizottság ellenõrzése alatt folyt, a „pénzgyártásnak” kijáró alaposság-
gal és körültekintéssel. A folyamatos ellenõrzés a legapróbb részletekre is kiterjedt.
A rontott, makulaturába került példányokkal ugyanúgy elszámoltak, mint a még ja-
vítható, a sorszámozó gép által kihagyott nyomatokkal. A nyomdában az elhasz-
nált nyomólemezeket az ólomtakarékosság miatt azonnal és jelenlétükben olvasz-
tották be. Hiszen ez a nyomda nem különleges célú bankjegynyomda volt,
különleges biztonsági feltételekkel és szervezettel, hanem csak egy vidéki város
egyik könyvnyomdája. A nyomtatás és ellenõrzés feladatainak irányításával mint
szakértõt Ptaèek Viktort, a szerbek által éppen tétlenségre kárhoztatott Oszt-
rák-Magyar Bank pécsi fiókvezetõjét kérte fel Nendtvich polgármester, aki a felada-
tot nagy ügybuzgalommal és alapossággal látta el. Még arra is volt gondja, hogy a
nyomtatásnál rejtett mûhibákat ejtsenek, amelyek szinte megismételhetetlenek,
felfedezésére csak beavatott képes, ezért alkalmas az esetleges hamisítás kiszû-
résére. A város pénztáraiba befizetett pénzek rendszeres ellenõrzésével pedig a
fõpénztárost bízták meg. Úgy tûnik, a gyanakvás nem volt teljesen alaptalan, mert
1919 végén hamis 100 koronások bukkantak fel. A rendõrség, bár kiterjedt nyomo-
zást folytatott le, a hamisítóknak nem tudott nyomára akadni. Annyit tudunk, hogy
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lefoglaltak 195 db-ot, a városi fõpénztárba pedig további 74 db hamis pénztárjegy
került, amelyeket a tulajdonosok beszolgáltattak, vagy a fõpénztáros felismert a
befizetett pénzek között. Ezeket a Pécsi Városi Múzeumnak és a Magyar Nemzeti
Múzeumnak juttatott példányok kivételével megsemmisítették.

Új százkoronás tervezése
A városi pénzek legnagyobb címletének hamisítása nem csak egy egyszerû

rendõrségi ügy volt, hanem a várost mint a pénzjegy kibocsátóját is súlyosan érin-
tette, ezért azonnali intézkedést eredményezett. A város tanácsa úgy határozott,
hogy sürgõsen kicserélik a 100 koronásokat olyan pénzjegyekre, amelyek nem,
vagy legalábbis sokkal nehezebben hamisíthatók, és egyúttal esztétikai követel-
ményeknek is jobban megfelelnek. Így Pécs város tanácsa pályázatot írt ki az új vá-
rosi 100 koronás pénztárjegy megtervezésére. Ebben az esztétikai kívánalmak
mellett olyan bonyolult rajzot kért a tervezõktõl, amely meggátolhatja a hamisítást.

A pályázat részletes kiírását az 1919. december 12-én és 13-án megjelent
helyi lapokban tették közzé. A benyújtás határideje 1920. január 10-e, déli 12 óra
volt. A pályázat titkossága miatt jeligével kellett benyújtani a pályamûveket. A pá-
lyázó neve zárt borítékban volt elhelyezve, és csak a pályázatok rangsorolása után
került felbontásra.

A pályamunka elkészítésére kiírt idõ rendkívül rövid volt, ennek ellenére 15
pályamûvet nyújtottak be.

jelige tervezõ rajzok száma megjegyzés
1. Adél Gebauer Ernõ 5 díjnyertes pályamû
2. Kék-sárga Gábor Jenõ 2 legjobb 8 között *
3. Gyöngyös Pintér József 2
4. Vénusz ? 1
5. Nil admirari Igaz Lajos 2
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6. Ver Sacrum Egerszeghy Dezsõ 2
7. Sopianae ? 2 legjobb 8 között
8. Jelige nélkül Pollák Lajos –
9. Sub Rosa ? – legjobb 8 között

10. Béke és munka ? 2
11. Ideiglenes Vöröss János 2
12. Junius ? – legjobb 8 között
13. Tiszavirág Makara István 2 legjobb 8 között *
14. Önálló Pécs Szabó Lóránt – legjobb 8 között *
15. XXVIII ? 3 legjobb 8 között
16. Jelige nélkül Boda Gyõzõ – utólag nyújtotta be

A táblázatban megadott tervrajzok száma nem a benyújtott, hanem a meg-
maradt rajzoké, amelyek a pécsi Janus Pannonius Múzeum gyûjteményében talál-
hatók. A *-gal jeleztük azokat a rajzokat, amelyeket – mivel csak egy tervezetet dí-
jaztak – Szõnyi Ottó ajánlott a városnak, hogy a múzeum részére vásárolja meg.
Az csak sajnálatos, hogy a nevezettek nem fogadták el a felajánlott vigaszdíjat,
ezért nem mindegyik maradt meg.

Miután a zsûri a rajzok benyújtása után csak egy hónap múlva, február 8-án
ülésezett, ebbõl aligha vonhatunk le más következtetést, mint azt, hogy a pénzcse-
re sürgõssége már nem volt annyira égetõ. A meglévõ pénzek érvényessége de-
cember 31-én lejárt, határidejét hat hónappal meghosszabbították, így volt elegen-
dõ idõ az új pénzek elkészítésére és kibocsátására.

Ábránkon a pénztervrõl egy összeállítási rajzot mutatunk be.
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Gebauer Ernõ a pályázatra 5 rajzot készített. Külön-külön az elõoldal alap-
nyomásának és szövegnyomásának, valamint a hátoldal alap- és szövegnyomá-
sának rajzát. Az ötödik rajzon az elõoldal egy részletén a végleges látványt mutatta
meg, ahol az alap- és szövegnyomás egymásra van festve. A díjnyertes rajzokat
Budapestre küldték, mert a nyomdai kliséket csak itt tudták elkészíteni róluk. A
nyomtatásra a Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Rt. nyomdája adott ajánlatot,
amely szerint 100 000 db 100 koronás elkészítését két színben 30 000 koronáért
vállalták. Ebbõl a 100 koronásból azonban nem lett semmi. A klisék ugyan megér-
keztek Pécsre, néhány próbanyomat is készült róluk, de megvalósításuk elmaradt.
Ezért a vésõvel átkarcolt kliséket, használatra alkalmatlanná téve, a városi múze-
umba helyezték el. Késõbb, az 1970-es években, a már érvénytelenített klisékrõl
nyomdai úton egy minta sorozat készült.

Filléres címletû váltópénzek kiadása
Mivel a város nyomasztó készpénzhiányát a városi pénzjegyek valamelyest

enyhíteni tudták, a jugoszláv államban pedig végrehajtották az osztrák-magyar ko-
ronák második felülbélyegzését és fokozatos cseréjét az új, ún. korona-dinárokra,
Pécs vonzáskörzetében megváltozott a helyzet. A megszálló hatóságok Pécsett és
környékén a jugoszláv pénz bevezetését nem hajtották végre, ebben a térségben
továbbra is, egészen a megszállás alóli felszabadulásig, az egyszer bélyegzett
osztrák-magyar koronás bankjegyek maradtak forgalomban, amelyek az új SHS
állam többi területén érvényüket vesztették. Ezért a különbözõ okokból, fõleg spe-
kulációs cél miatt át nem cserélt koronások ide vándoroltak, itt vásároltak érte árut,
vagy bármit, mert másutt már értéktelenné vált. Viszont ez a helyzet Pécsett pénz-
bõséghez vezetett, egyben pedig módot és lehetõséget adott arra, hogy a város a
pénztárjegyeit visszaváltsa.

Ebben az idõben viszont a kiscímletû pénzek hiánya okozott állandó fizetési
nehézségeket. A városban az volt a jellemzõ, hogy az ezerkoronást nem tudták fel-
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váltani. A sajtó is meghúzta a vészharangot, és a város vezetõségét ostromolta a
helyzet megoldásra. Azt követelték, hogy a város adjon ki erre a célra kiscímletû
városi pénztárjegyeket.

Ebben az idõben egyébként ez nem volt ritka jelenség Európában. A hadigaz-
dálkodás, az infláció és a spekuláció eltüntette a forgalomból a régi, fémbõl készült
váltó- és aprópénzeket. Ezért elsõsorban Ausztriában, Németországban és még
Magyarországon is, a közigazgatások által kiadott helyi és magánkiadású papír vál-
tópénzek mennyisége elképzelhetetlen méreteket öltött. Pécs közvetlen térségében
Szabadka, Újvidék, Temesvár, Eszék, Zágráb és Szeged városa bocsátott ki hason-
ló okokból helyi szükségpénzeket. A sajtó is ezekkel a példákkal próbált hatni, és
erélyesen sürgette, hogy Pécs városa is lépjen ebben a kérdésben.

Annál is inkább, mert Pécsett is megjelentek és fokozatosan elterjedtek a
magánkiadású bonok, amellyel a kereskedõk aprópénzhiányukat igyekeztek pótol-
ni (Nádor Szálló, a pécsi újságok, MÁV pécsi üzletvezetõsége, kávéházak).

A tanács végül cselekvésre szánta el magát és úgy határozott, hogy 30 000
db tízkoronás városi pénztárjegyet bevon, és ugyanebben az értékében 10, 20 és
50 filléres címletû papír váltópénzt bocsát ki. A tervezéssel Igaz Lajost bízták meg.
A kisméretû pénzjegyeken a pécsi városháza impozáns épülete látható. A megbí-
zás reményében a Dunántúl Lapkiadó és Könyvnyomda vállalat Budapesten a kli-
séket el is készíttette, de a nyomtatásra tett 28 460 koronás ajánlatát a város taná-
csa nem fogadta el, és a munkával a 20 000 koronás árajánlattal jelentkezõ Taizs
nyomdászt bízta meg. Igaz, ez az összeg még a klisék elkészítésének árával, 3269
koronával növekedett.
A Taizs nyomdában elkészített filléresek:

10 fillér 200 000 db 20 000 K értékben
20 fillér 400 000 db 80 000 K értékben
50 fillér 400 000 db 200 000 K értékben
Összesen 1 000 000 db 300 000 K értékben
A megjelent filléres címletû pénztárjegyek 1919 karácsonyán már forgalom-

ba is kerültek, de nem a bankokon, hanem a városi fõpénztáron keresztül. Azt a
megoldást választották, hogy a város kereskedelmi szervezeteit felkérték, a keres-
kedõk által igényelt mennyiségben a tízkoronásokat gyûjtsék össze, azt a városhá-
zán átváltják váltópénzre, majd kioszthatják a kereskedõk között. A sajtóban több
erre utaló hirdetmény is megjelent.

A városi aprópénzek sikeres megjelenése azután jó témát adott a minden
kákán csomót keresõ, téma nélkül maradó újságíróknak. Szapulták, hogy egyfor-
ma a méretük, hasonló a színük, kicsi a névértéket jelölõ szám mérete, és estefelé
az idõsebbek könnyen összetéveszthetik õket.

Ebben nyilván van igazság, de az is igaz, hogy a város ismét olyan állami fel-
adat megoldását vállalta a kényszerítõ körülmények hatására, amely nem igazán
egy városi közigazgatásra tartozik. A meglévõ koronák mellé váltópénzt is terem-
tett, a kereskedelmi forgalom fenntartására. Ezzel egyúttal sikerült letörni az apró-
pénz hiányára épített árdrágítás elburjánzását is. Ugyanis bevett gyakorlattá vált,
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hogy az egykoronából, nem csak a 10 fillért, de még az ötvenest sem adták vissza,
azzal érvelve, hogy nincs. Ha kedves vevõnek nem tetszik, fizessen apróval. Ezek
után alig hogy a fillérek megjelentek, már mindenkinek az egy- és kétkoronákból
nem volt elég. A sajtó is elkezdte az új nótát fújni, hogy milyen nehéz ezekkel
egy-két koronát kifizetni.

A város elõbb egy- és kétkoronások kiadását fontolgatta. Majd a még mindig
meglévõ aprópénz-hiány gyors csökkentésére azt az ésszerû döntést hozta, hogy
a meglévõ ötvenfilléresekbõl újabb kiadásokat hoz forgalomba. Ehhez nem volt
szükség újabb tervezésre, klisékészítésre, a meglévõk nyomólemezek felhaszná-
lásával is megoldható volt. Így 1920 márciusában további 500 000 db ötvenfilléres
kiadását határoztak el, 250 000 korona értékben. Ellenértékében pedig további tíz-
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koronások kivonását tették lehetõvé. Így a városnak nem kellett az újabb kiadások-
hoz újabb fedezetet sem vállalnia.

Bár a filléres sorozatot a Taizs nyomda készítette, a második kiadású 50 fil-
léres nyomtatását, némi huzavona után, a Pécsi Irodalmi és Könyvnyomda végez-
te el, 1920. március 30 és április 10 között. Ekkor is a már említett városi tisztvise-
lõkbõl szervezett ellenõrök õrködtek a nyomdában a pénzgyártás felett, minden
részletébe állandóan betekintve. Ezt az újabb 50 fillért „2. kibocsátás” felirattal lát-
ták el. Kiosztása ismét a városi fõpénztár feladatát képezte.

A második ötvenfilléres sorozat is kevésnek bizonyult, mert harmadik ki-
adásként újabb 1 500 000 db ötvenfilléres kibocsátásáról döntöttek. Ezek nyomta-
tását április 17-én kezdték meg, és április 30-ra fejezték be. Erre a harmadik soro-
zatra „3. kibocsátás” felirat került.

Az egy- és kétkoronákat sürgetve a pécsiek arról olvashattak a Dunántúl
bölcs riporterétõl, hogy „Nehézkes dolog ezekkel intézni 7–8–9 koronás kifizetése-
ket. Csakugyan olyan nehéz volna a városi egy és két koronások kibocsátása?” A
hajánál fogva elõráncigált példából látszik az erõltetett ravaszkodás, hiszen 9 koro-
nát 18 db ötvenfilléressel valóban nehézkes kifizetni, de tíz koronából visszakapni
két ötven fillérest, egy db egykoronás helyett, mégiscsak egyszerû dolog.

Közben azért folytak az elõkészületek a kiscímletû koronák kiadására. Ezzel
párhuzamosan az 1919 áprilisában kibocsátott 10, 20, 50 és 100 koronás városi
pénztárjegyek bevonását is megszervezték. A városi pénzek bevonását ugyan-
azok a bankok hajtották végre, amelyek a kibocsátásnál közremûködtek. Errõl a
lakosságot falragaszokon és a sajtóban értesítették. A terv az volt, hogy a bevonást
úgy hajtják végre, hogy 1920. június 30-a után ezek a pénztárjegyek már nem lesz-
nek érvényben. De a már forgalomban lévõ filléresek és a rövidesen kibocsátásra
kerülõ kiscímletû koronák forgalomban maradnak. A bevont koronákat erre kijelölt
szakértõ bizottság ellenõrizte, majd többszöri átszámlálás után elégette.

Kettõ és ötkoronások kiadása
Kezdetben 1 és 2 koronások kibocsátást tervezték, majd a forgalomban lévõ

50 filléresek mennyiségét is figyelembe véve, 2 és 5 koronás címletû városi pénz-
tárjegy kibocsátást határozták el.

A 100 koronásra benyújtott pályamûvek közül Gábor Jenõ munkáját találták
a díjnyertes Gebauer-féle rajzok után a legjobbnak, ezért a 2 koronás tervezésével
Gábor Jenõt bízták meg. A mûvész a 100 koronás tervét részben felhasználva új
pénzjegyet tervezett. Ezt a Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Rt. nyomdája készítet-
te el 1920. június 24 és július 10 között. Kibocsátásra került 220 000 db 2 koronás,
összesen 440 000 korona értékben.

Az új 5 koronáshoz a korábban már elfogadott Gebauer-féle 100 koronás
pénztervet használták fel. Megbízták a mûvészt az értékjelzés és a szöveg szüksé-
ges módosításával. Így a 100-ast Gebauer leragasztotta és átrajzolta 5-ösre. Ismét
Budapesten készíttették a nyomólemezeket, majd a tervnek megfelelõen 252 000
db 5 koronást kinyomtatták, összesen 1 millió 260 000 korona értékben, a Dunántúl
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Könyvkiadó és Nyomda Rt. nyomdájában. A nyomdai munkák 1920. július 5-én
kezdõdtek el, és augusztus 21-én fejezõdtek be.

A városi pénzek kinyomtatásának munkájában szinte valamennyi városi
nyomda részt vett. A város tanácsa kínosan ügyelt arra, hogy takarékoskodjon a
város pénzével és több nyomdától kérjen ajánlatot, majd a megbízást a legalacso-
nyabb költséget vállaló nyomda kapta meg.

Az újonnan kibocsátott városi 2 és 5 koronák keltezése 1920. április 16-a
volt. Az 5 koronást még mind a három korábbi aláíró láttamozta, a 2 koronást és a
korábban kibocsátott filléreseket csak a polgármester írta alá. Érvényességük ha-
táridejét 1920. december 31-ig határozták meg. De késõbb ezt az érvényességét
meghosszabbították, és csak a szerbektõl való felszabadulás után vonták be õket
és cserélték át magyar koronákra.

Az elsõként kibocsátott 10, 20, 50 és 100 koronás egyszerû nyomdai készle-
tekbõl összeállított nyomat volt. Nem pályázhattak esztétikai babérokra. A filléres
sorozat már kétségtelenül jobb volt, pécsi mivoltát hirdette a pénzjegyen látható vá-
rosháza rajza. A kiadványon inkább a nyomdatechnikában kevésbé jártas tervezõ
kevésbé sikeres eredményét véljük felismerni. A 2 koronás elõoldalán jobboldalt
lévõ nõi fej mögött a pécsi székesegyház sziluettje rajzolódik ki a felkelõ nap ko-
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rongja elõtt. A hátoldalán pedig a Mecsek lábánál sorakozó háztetõk közül emelke-
dik ki a város néhány jellegzetes épülete és tornya.

Az 5 koronás elõoldalán Pécs címerére támaszkodó nõalak egy fiúcska által
tartott mérleg serpenyõjén nyugtatja másik kezét, mintha kiegyenlíteni szeretné.
Mögötte a Széchenyi tér részlete látható, az akkor még tornyos belvárosi templom-
mal, Jakováli Hasszán dzsámijának szép épületével. Hátoldalán pedig a pécsi szé-
kesegyház déli homlokzatán lévõ apostolszobrok cseréjét örökítette meg a mû-
vész. Mivel az apostolszobroknak ekkor nem tudunk jeles évfordulójáról, úgy
véljük, a témaválasztás Kiss Györgynek, az akkor álló apostolszobrok alkotójának
1919. április 29-én bekövetkezett halálával függhet össze.

Ezek az újabb pénzjegyek már valódi pécsiek. Igazán jó ízléssel készültek
és látszik rajtuk, hogy gyakorlott, ügyes kezû grafikusok munkái. A korabeli magyar
szükségpénzek tömegbõl is kiemelkednek, minden elfogultság nélkül, a legszeb-
bek közé tartoznak.

Újabb 5 koronás pénz terve
1920. szeptember 23-án a szerbek gyámkodása mellett a pécsi szocialisták

kerültek hatalomra, és elsõ dolguk volt, hogy Nendtvich polgármestert ismét szám-
ûzzék szeretett városából, helyét pedig Linder Béla, az akkor már megbukott tanács-
kormány volt minisztere, a belgrádi fegyverszüneti egyezmény aláírója foglalta el.
Úgy látszik, presztizsokból, vagy inkább csak gyors pénzszerzés lehetõségében bíz-
va szerettek volna kormányzásuknak pénzkiadással is emléket állítani. Ugyanis
1921 áprilisában úgy határoztak, hogy a forgalomban elrongyolódott pécsi pénzek
cseréje ürügyén új 5 koronásokat hoznak forgalomba. Pályázatot is írtak ki a terve-
zésre. Nyolc pályamû érkezett be. A Linder elnökségével összeült, egyetlen mûértõ
nélkül döntõ zsûri az elsõ díjat a „Jószerencsét” jeligével pályázó Szirmai Kornélnak
ítélte. A második díjat Vucsetics Dezsõ „Ars labor” munkája, a harmadikat Nikelszky
Géza „Iparmûvész” jeligéjû pályázata nyerte. A tervek közül egyedül a Vucsetics-féle
munka néhány rajzát ismerjük, talán azért, mert a pécsi politikába is megmártózó
mûvész, Dobrovics Péter egy levelet írt a város tanácsának, hogy szerinte a második
díjas Vucsetics munkája az egyedül kivitelezhetõ.

A pénzkiadásból nem lett semmi, mert a szerb pénzügyminisztérium, csak a le-
cserélendõ pénzek értékében, 1 700 000 korona összértékben (a 2 és 5 koronások ér-
téke) járult hozzá a kibocsátáshoz. A város által tervezett 5 millió korona kiadását nem
engedélyezték, úgy látszik, õk sem hitték el azt az érvet, hogy a többi pénzt (3 300 000
korona) városi közintézmények építésére fordítják. Ezt a megszállás közelgõ meg-
szûnte elõtt néhány hónappal aligha vehette bárki komolyan.

1920. augusztus 20-a után Pécs nehéz, küzdelmes, de pénztörténeti szem-
pontból rendkívül mozgalmas és számos emléket hagyó korszaka lezárult. A fel-
szabadulásig még forgalomban lévõ egyszer bélyegzett osztrák-magyar korona
bankjegyek és a sok vihart megért városi pénzek magyar pénzekre való átcserélé-
sével már csak a múlt emlékévé váltak. A városi kiadású papírszükségpénzek és
az ugyanakkor kibocsátott helyi magánpénzek ma köz- és magángyûjtemények
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féltve õrzött darabjai. Hálás szívvel emlékezhetünk a pécsi városi múzeum akkori
igazgatójának, dr. Szõnyi Ottónak céltudatos és szívós tevékenységére, aki a kiad-
ványok legnagyobb részét, beleértve a nyomólemezeket is, megszerezte a múze-
um részére, és megmentette az utókornak.

Forrás – irodalom
Baranya Megyei Levéltár. A szerb impérium iratai 1918–21. Pécs város tanácsá-
nak iratai 1918–22.
Korabeli pécsi napilapok, újságok.
Raýman János: Pécs szükségpénzei 1919–21. Pécs. 2002. 221 oldal és 105 ábra.
(kézirat).
Szabó Gyula: Pécs szükségpénzei 1919–21-ben. In: A JPM Évkönyve, 1961.
Pécs, 1962. 105–127. p.
Pécsi Szükségpénzek kiállítása a JPM Várostörténeti Múzeumba 1990. Katalógus.
B. Horváth Csilla, Hágen József, Raýman János (összeállítása). A JPM és MÉE ki-
adása 1990.
Hágen József: Pécsi 100 koronás szükségpénz tervek 1919-bõl. In: A JPM Év-
könyve, 29. (1984). 179–196. p.
Raýman János: Hamis 100 koronások a megszállt Pécsen. In: Baranya, Történelmi
Közlemények. 7–8. (1994–95). 231–241. p.
Raýman János: Különleges pécsi szükségpénzek. In: Éremtani Lapok, 1995. 31.
sz.16–18. p.
Raýman János: Nyomdai mûhibák pécsi szükségpénzeken. In: Éremtani Lapok,
1997. 43. sz. 15–18. p.

Az ábrák felvételeit Hágen József készítette, amit e helyen is megköszönök.
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ZEMPLÉNYI VERA

SZABÓ ALADÁR ÉS AINO HAKULINEN
Pécsi magyar–finn kapcsolatok

Szabó Aladár és Aino Hakulinen nevével az 1960-as években, Szegeden ta-
lálkoztam elõször. Finnugor szakos egyetemi hallgatóként tudtam, hogy Szabó
Aladár 1955-ig finn lektor volt a szegedi bölcsészkaron Klemm Antal „pécsi” pro-
fesszor mellett, majd a Tanárképzõ Fõiskola Orosz Tanszékét vezette. Feleségé-
nek, Aino Hakulinen festõmûvésznek 1964-ben kiállítása volt Szegeden.1 Tanára-
imtól hallottam, hogy a Pécsi Erzsébet Tudományegyetem bölcsészkarának
áthelyezésekor, 1941-ben kerültek Pécsrõl Szegedre. Pécsi lévén már akkor felfi-
gyeltem az egyetemi bonyodalmakkal kapcsolatos történetekre, különösen azért,
mert a könyvtári könyveket lapozgatva minduntalan a Pécsi Magyar Királyi Erzsé-
bet Tudományegyetem áthúzott pecsétjével találtam magam szembe.

Néhány évvel ezelõtt, az 1990-es években egyetemtörténeti kutatásaim
közben találkoztam ismét – itt Pécsett – Szabó Aladár és finn felesége említésével
a Dunántúl 1935. decemberi írásában.2 Az 1935-ös pécsi újságokban olvastam a
Kalevala kiadásának 100. évfordulójára rendezett ünnepségekrõl, amelyek kereté-
ben finn népmûvészeti kiállítás is nyílt, amit Aino Hakulinen Pécsett élõ finn festõ-
mûvész, iparmûvész rendezett. A Pécsi Szemlében tanulmányok jelentek meg a
magyar nyelvtörténet, finnugor nyelvészet oktatásáról, amelyekben fölbukkant
több ízben is Szabó Aladár neve, és szó volt egyetemi tanulmányairól, oktatómun-
kájáról is.3 A 2002. õszi számban látható az a csoportkép, amit dr. Bari Istvánné
Simrák Ilona rubin-diplomás magyar–francia–latin szakos tanárnõ, Szabó Aladár
egykori egyetemi társa, bocsátott a cikk írójának, Figler Csillának a rendelkezésé-
re, és amelyen Szabó Aladár is látható.4 Ezek az írások eljutottak Szabó Aladár és
Aino Hakulinen USA-ban élõ fiához, Szabó Arto Olavihoz. Pécsett élõ rokonai hív-
ták fel a figyelmét a publikációkra. Hazalátogatván felkereste a Pécsi Tudomány-
egyetem Finnugor Tanszékét, és szüleirõl, a ’20-as, ’30-as évek bölcsészkaráról
értékes dokumentumokat, fényképeket, festménymásolatokat adott át a tanszék
oktatóinak. Az alábbi tanulmány nagyrészt Szabó Arto Olavi magángyûjteményé-
bõl származó anyag alapján készült, akinek ezúton mondok köszönetet értékes se-
gítségéért.5 Idõközben Romváry Ferenc mûvészettörténész kutatásai során meg-
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1 Szelesi Zoltán: Két kiállítás. Dél-Magyarország, 1964. június 17.; és Szelesi Zoltán: Tóbiás György és
Aino Hakulinen kiállítása Szegeden. In: Mûvészet, 1964. október, 38–39. p.
2 Finn kiállítás a Marianumban. In: Dunántúl, 1935. december 15.; Finn Kalevala ünnep a Szent Mór
Kollégiumban. In: Pécsi Napló, 1935. december 18.
3 Zemplényi Vera–Dobó Attila: A történeti nyelvészet a pécsi egyetemen 1923–2000. Pécsi Szemle,
2001. tavasz, 103. p.
4 Figler Csilla: Zolnai Gyula nyelvtudós. In: Pécsi Szemle, 2002. õsz, 110. p.
5 Továbbá köszönetet mondok még dr. Darvas Jenõné Szabó Klárának és Juricskai Istvánnénak, hogy
támogatták a munkámat.
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találta Aino Hakulinen 1934 és 1941 között Pécsett kiállított képeinek a jegyzékét.
Az alábbi tanulmányban elõforduló címeket ebbõl a jegyzékbõl vettem.

Szabó Aladár 1907. augusztus 14-én született Pécsett. Apja postafelügyelõ
volt. Hatan voltak testvérek, gimnáziumi tanulmányait a Ciszterci Rend Nagy Lajos
Gimnáziumában végezte, Böröcz Marcell osztályában érettségizett. 1925 õszén irat-
kozott be a Pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem bölcsészkarának ma-
gyar–francia szakára. Már tanulmányai elején kitûnt a nyelvek iránti érdeklõdésével,
kitûnõ francia nyelvtudásával. Zolnai Gyula, a magyar nyelvészet és a finnugor össze-
hasonlító nyelvészet professzora az 1926–27-es tanévben a finn nyelv alaktanáról finn
nyelvû elõadást tartott. Arni Penttilä finn-észt lektor finn nyelvészetet tanított. Szabó
Aladár a finn nyelvben elért eredményéért 10 arany jutalomban részesült.6

A Francia Intézet professzora, Birkás Géza 1928-ban franciaországi ösztöndíj-
ra javasolta Szabó Aladárt. Birkás Géza irodalomtörténész, író, a 20. századi iroda-
lom- és nyelvtudomány kiemelkedõ alakja a magyar–francia kulturális kapcsolatok ku-
tatója, alakítója, szótár- és tankönyvíró volt, õ maga is tanult a Sorbonne-on 2 félévet.
A tanárképzés mesterének tartották. Az állami ösztöndíjra való felterjesztést Zolnai
Gyula is támogatta, s megemlíti ajánlásában, hogy Szabó Aladár „Párizsban tartózko-
dását irodalmi tanulmányain kívül a kísérleti hangtan tanulmányozására is akarja fordí-
tani.” Erre õt tehetségénél és sikeres elõképzettségénél fogva alkalmasnak találja.7

Tolnai Vilmos, az Irodalomtörténeti Intézet professzora, akadémikus is indít-
ványozta az Országos Ösztöndíjtanácsnak a Franciaországba szóló 2000 pengõs
állami ösztöndíj odaítélését Szabó Aladárnak, mivel „Ismereteinek bõvítését a tu-
domány szempontjából […] eredményeket ígérõnek” gondolja.8

1928. augusztus 4-i dátummal Nagy József dékán által küldött értesítésben
olvasható, hogy „A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter Úr Önnek
az 1928/29. tanév tartamára Franciaországban folytatandó tanulmányaira állami
ösztöndíjat adományozni kegyes volt.”9

Bari Istvánné Simrák Ilona, az egykori évfolyamtárs így emlékszik vissza
Szabó Aladárra és Zolnai Gyula professzorra: „Zolnai Gyula nagyon szigorú ember
volt, a 20 éves fiúknak a könnyük potyogott egy-egy vizsga után, úgy megkínozta
õket, a lányokkal elnézõbb volt. Ezért – ha csak lehetett – elkerültük a vele való ta-
lálkozást. Szabó Aladár volt a szószólónk, Zolnai professzor mellett segítõként te-
vékenykedett, õt bíztuk meg ügyeink intézésére. Nyelvészettel kapcsolatos felvilá-
gosításért is inkább hozzá fordultunk. Komolyan készült a tanári pályára,
tehetségesnek tartottuk. Tudása szerénységgel párosult.”

A Sorbonne-on eltöltött év után, egyetemi tanulmányai befejeztével fizetéste-
len gyakornok lett Birkás Géza mellett a Francia Intézetben, ugyanakkor 1000 pengõ
belföldi kutatási ösztöndíjban részesült, ezután a Gróf Széchenyi István Gyakorló
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6 BML Pécsi Erzsébet Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar iratai, kari ülési jegyzõkönyvek,
1926. május 19.
7 Zolnai Gyula. Az Országos Magyar Ösztöndíjtanács Elnökének. Pécs, 1928. április 20.
8 Tolnai Vilmos: Az Országos Magyar Ösztöndíjtanács Elnökségének. Pécs, 1928. április hó 19. A
Magy. Kir. Erzsébet Tud. Egy Irodtörténeti Intézet.
9 A magyar királyi vallás- és közoktatásiügyi miniszter 56. 460/928. szám; Budapest, 1928. július 18.
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Reáliskola magyar–francia szakos tanára lett, 1930-tól ellátta a Magyar Nyelv- és
Finnugor Összehasonlító Nyelvtudományi Tanszéken a finn lektori teendõket.
1932-ben a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter a „finn kormány által
felajánlott ösztöndíjas cserehelyre” Szabó Aladárt jelölte, aki 15 000 finn márkát ve-
het fel a helsinki magyar nagykövetségen.10 Finnországi tartózkodásának célja,
hogy a finn–magyar kulturális kapcsolatok elmélyítésén fáradozzon, valamint részt
vegyen Weöres Gyula helsinki magyar lektor szótárának a szerkesztésében.

Az országok között megélénkülõ kapcsolatok szükségessé tették szótárak
szerkesztését. 1882-ben jelent meg Budapesten Szinnyei József Finn–magyar
szótára, utána csak szójegyzékek, nyelvtanok segítették az egyre gyarapodó nyel-
vi érintkezést. A 30-as évekre a Szinnyei szótár szókincse már rég elavult, új könyv
kiadása vált idõszerûvé. Magyarország és Finnország közötti kapcsolatot a 19.
század elején nyelvtudósok indították el. Az egymás iránti kitüntetett figyelem alap-
ja a nyelvrokonság ténye volt. Ez a kontaktus a 20. század elejére már átterjedt a
kultúra, az irodalom, zene, képzõmûvészet más területére. A 20. század elejére 80
magyar irodalmi mûvet fordítottak már le finn nyelvre, 1908-ban Akseli
Gallen-Kallela finn festõmûvésznek kiállítása volt Budapesten; Bartók, Kodály mû-
vei váltak ismertté Finnországban; Magyarországon 1909-ben megjelent a teljes
Kalevala Vikár Béla fordításában; Eino Leino versei; Aleksis Kivi drámái, Juhani
Aho regényei és elbeszélései voltak olvashatók magyar fordításban.

Finnország és Észtország függetlenné válásával az idõnként Budapesten,
Helsinkiben és Tallinnban tartott finnugor kultúrkongresszusok olykor egész vona-
tokat megtöltõ résztvevõket vonzottak. Mindhárom országban úgy gondolták, hogy
ahogyan az azonos anyanyelv nagy összetartó erõ, kisebb mértékben, de a közös
eredetû nyelv, tehát a nyelvrokonság is képes népeket közel hozni egymáshoz. A
Helsinkibe érkezõ magyarokat lenyûgözi az északi fõváros rendezettsége, a 19.
században kiépített belváros klasszicista épületegyüttese, a 20. századi finn építé-
szet – Eliel Saarinen remekei – stílusa. A Finnországba látogatót ámulatba ejti a vi-
lágviszonylatban is ritka õrzése a nemzeti értékeknek, valamint az anyanyelv ma-
gas szintû ápolása, megbecsülése.

A pécsi nyelvészprofesszorok, Zolnai Gyula és késõbb Klemm Antal is azok
közé tartoztak, akik a finnugor népek közötti kapcsolatok kiszélesítésén fáradoz-
tak. Zolnai Gyula már a 20. század eleje óta kolozsvári egyetemi tanárként, majd
pécsi évei alatt is többször járt Finnországban tanulmányúton, finn írók, költõk mû-
veit fordította magyarra, kitûnõen beszélt finnül, 1926 nyarán a jyväskyläi nyári
egyetemen a magyar nyelvrõl finn nyelvû elõadássorozatot tartott. Az õ javaslatára
létesült elõször Magyarországon finn lektori státus, melyet Arni Penttilä, majd Sza-
bó Aladár töltött be Pécsett az Erzsébet Tudományegyetemen.11

A magyar–finn kapcsolatok ápolásában a Pécsi Erzsébet Tudományegye-
tem soproni evangélikus teológiai kara volt a legkedvezõbb helyzetben, évenként
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10 A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minisztertõl, Budapest, 1932. július 20.
11 Baranya Megyei Levéltár Pécsi Erzsébet Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudo-
mányi Kar iratai, kari ülési jegyzõkönyvek; 1926. szept. 10.; és 1927. január 10.; és Figler Csilla: Zolnai
Gyula nyelvtudós. In: Pécsi Szemle, 2002. õsz, 105-106. p.
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egy csereösztöndíjas hellyel rendelkezett; a pécsi egyetem teológus hallgatóinak
névsorában finn hallgatók neve található.12 1928-ban a Budapesten tartott Finn-
ugor Közmûvelõdési Kongresszuson részt vett a pécsi egyetem korábbi tanára,
Kornis Gyula, akkori államtitkár és Vasváry Ferenc rektor. A megnyitó ünnepségen
jelen volt gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter, valamint gróf
Teleki Pál, a Finnugor Közmûvelõdési Kongresszus elnöke.

A kongresszust követõen, 1928. június 16-án a küldöttség ellátogatott a Pé-
csi Erzsébet Tudományegyetemre Eemil Nestor Setälä akkori budapesti finn nagy-
követ, korábban külügyminiszter – neves nyelvész, akadémikus – vezetésével,
õket fogadta az egyetem rektora, Vasváry Ferenc, valamint Zolnai Gyula, a Magyar
Nyelv- és Finnugor Nyelvtudományi Tanszék professzora.13 1932-ben Szabó Ala-
dár kiváló tanulmányi eredményéért, majd finn lektorként állami ösztöndíjban ré-
szesült, s szótárszerkesztés munkálataiban való részvételre kapott megbízást. Az
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Finnugor Konferencia, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. 1937.
Beszédet mond a finn küldöttség vezetõje, mögötte áll dr. Szabó Aladár aki tolmácsol. A kép közepén

jól lehet látni Teleki Pál (1879–1941) miniszterelnököt, jobbra ül vitéz nagybányai Horthy Miklós
kormányzó. A fõasztal elõtt a magyar Szent Korona látható az országalmával és a jogarral

12 A Pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Almanachja az 1929–1930. tanévre. Pécs,
1930. 128. p.
13 Figler Csilla: Zolnai Gyula nyelvtudós. In: Pécsi Szemle, 2002. õsz, 107. p.
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L-tõl az Sz-ig terjedõ rész összeállítása fûzõdik a nevéhez. A szótár 1934-ben je-
lent meg Helsinkiben.14 Papp István Finn–magyar szótárának 1962-es megjelené-
séig ez a mû állt a nyelvtanulók rendelkezésére.15

Egyéves finnországi tartózkodása sorsdöntõ fontosságú volt további élete,
szakmai elõrehaladása és magánélete szempontjából. Beiratkozott a helsinki
egyetem bölcsészettudományi karára, valamint finn nyelven több finn városban
elõadást tartott a magyar kultúráról.

Ösztöndíjának kiegészítése céljából francia nyelvórákat adott magántanít-
ványoknak. Tanítványai közé tartozott Yrjö Hakulinen jogász is, aki akkor tért vissza
Párizsból, ahol készülõ doktori disszertációjához gyûjtött anyagot. Francia nyelvtu-
dásának fejlesztése céljából lett Szabó Aladár tanítványa az 1932–33-as tanévben.
Yrjö Hakulinen szép eredményeket ért el késõbb a jogi pályán, akadémikus lett, a
polgárjog professzora a helsinki egyetemen, õ lett a helsinki táblabíróság elsõ elnö-
ke. Részt vett a Hágai Nemzetközi Törvényszék munkájában is. Nyelvészeti mun-
kássága is jelentõs: Az õ nevéhez fûzõdik egy jogi szaknyelvi szótár és egy három-
nyelvû jogi szakszótár szerkesztése. Életmûvének méltatói a ’70-es években
kiemelik szaktudása mellett idegen nyelvekben való jártasságát, megemlítik, hogy
nemzetközi elismertségét kivételes nyelvi felkészültségének is köszönheti. Szakte-
rületének kiválóságai közé tartozott.16 A Hakulinen család a fõváros központjában
lakik, nem messze a tulajdonukban álló elõkelõ Central Hoteltõl. Otthonuk a finn ér-
telmiség találkozóhelye, neves személyiségek, költõk, mûvészek fordulnak meg ná-
luk, akik körében a magyar kultúra iránti érdeklõdés is természetes.

A család fiatal hölgy tagja, Aino Hakulinen (Eno 1906–Helsinki 1995) felkeltette
a nyelvtanár, Szabó Aladár érdeklõdését. Szabó Aladár számára vonzó a finn nagy-
polgári család természetes légköre, valamint a népi mûveltség értékeit megõrzõ, de az
európai magas kultúrában is otthonosan mozgó, a természeti környezethez is kötõdõ
életszemlélete, amely nálunk a népi írók mozgalmának következtében egy szûk értel-
miségi réteg körében csak akkor volt kibontakozóban. Aino Hakulinen is kitûnõen be-
szélt franciául, bátyjával együtt volt Párizsban, festészetet tanult az Academia
Cobarossiban. Helsinkiben iparmûvészeti szakközépiskolában érettségizett, majd ezt
követõen a Képzõmûvészeti Fõiskolán szerzett rajztanári és festõmûvész diplomát.
1932-ben volt az elsõ önálló tárlata Helsinkiben, a Boström galériában. Az itt kiállított
40 képrõl a Nuori Voima c. finn újság kritikusa: A.V. a következõket írta: „A kiállított ké-
pek egységes stílust képviselnek, harmóniát sugároznak. Különösen figyelemre méltó
a vízfestés technikájának magabiztos és könnyed alkalmazása. Kedveli a világos, rit-
mikus felületeket, színekben gazdag, kifinomult, légies.”17

Megismerkedésük idején már ismert, kiállításokon szereplõ mûvész, illuszt-
rátorként dolgozik a Söderström kiadónál.

Aino Hakulinen és Szabó Aladár 1934-ben kötött házasságot, az esküvõ a
Hakulinen család finn és magyar zászlókkal földíszített mommilai nyaralójában volt.
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14 Weöres Gyula: Magyar–finn zsebszótár. Helsinki, 1934.
15 Papp István: Finn–magyar szótár. Bp., Akadémiai Kiadó, 1962.
16 N. N. Hovioikeuden presidentti Yrjö Hakulinen kuollut. Uusi Suomi, 1974: 8. 16.
17 A. V.: Aino Hakulinen. Nuori Voima, Helsinki, 1932. február.
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Közös életük elsõ állomása Pécs, a Fiume utca 32. sz. alatti házba költöztek (ma Pe-
tõfi utca). 1934 õszén Aino Hakulinen nevét már a Pécsi Képzõmûvészek és Mûba-
rátok Társasága által a Pécsi Belvárosi Katolikus Kör (ma Csontváry Múzeum) nagy-
termében rendezett kiállítás festõi közt találjuk. Négy képpel jelentkezett, három
finnországi témájú, egy Franciaországban készült. 1935-ben a tavaszi kiállításon hat
képpel jelenik meg. Ezek között már pécsi vonatkozásúak is vannak: Koratavasz
Bálicsban, Tavaszi fény a Rókus-dombon. A képek közt van olajfestmény, tempera,
de túlnyomórészt vízfestmények. Az 1935-ös õszi kiállításon a festmények mellett
megjelenik a szõttes. Az 1935. decemberi Kalevala-ünnepségen, amelyet Vargha
Damján rendezett a Szent Mór Kollégiumban, kiállítja finn népmûvészeti témájú
szõtteseit és festményeit is. Szabó Aladár Finnországból való hazatérte után is a
Gróf Széchenyi István Reálgimnázium tanára volt, s a bölcsészkaron finn lektorként
tevékenykedett. Finn ösztöndíjasok útját egyengeti Magyarországon. 1933 karácso-
nyát a Szabó családnál töltötte Lauri Hakulinen neves finn nyelvész, akkori magyar-
országi finn ösztöndíjas. Anyanyelvi szintû nyelvtudását a magyar–finn kapcsolatok
ápolásában igyekezett hasznosítani. 1937 szeptemberében részt vett az immár 100
éves magyar–finn együttmûködést elismerõ Magyar–Finn Kulturális Egyezmény alá-
írásának záróünnepségén az MTA dísztermében, ahol a küldöttségek legmagasabb
vezetõinek és gróf Teleki Pálnak, Horthy Miklósnak tolmácsol. A 15 pontból álló
egyezmény aláírói megállapodtak abban, hogy mindkét fél igyekszik megmutatni a
másiknak azt, ami a saját kultúrájából maradandó és értékes; valamint az együttmû-
ködést kiterjesztik még más területekre, és megteremtik ennek szervezeti kereteit is.
Az 1937. szeptember 19-én Pécsre érkezõ küldöttség látogatást tesz a Pécsi Erzsé-
bet Tudományegyetemen. Julius Mägiste tartui egyetemi tanárnak, a Finn–Magyar
Kulturális Bizottság elnökének véleménye szerint „Szabó Aladár nyelvtudása nagy
kincse az õ országának.”18 Kulturális szervezõmunkáján túl tanulmányokat ír, és iro-
dalmi mûveket fordít feleségével együtt.19 Fordításaikat a jyväskyläi Gummerus ki-
adó jelenteti meg, ahol Szabó Aladár mint magyar lektor is alkalmazásban áll.

Szabó Aladár, folytatva a Sorbonne-on megkezdett kutatásait, disszertáció-
ját Saint-René Taillandier francia íróról írta. Dolgozata a Specimina Dissertationum
Facultatis Philosophicae Regiae Hungaricae Universitatis Elisabethianae
Quinqueecclesiensis 141., a Francia Intézetben készült dolgozatok 19. számaként,
1938-ban jelent meg Pécsett. A neves magyarbarát francia íróról írt értekezése jól
illeszkedik a korábban az intézetben készült mûvek tematikájához, melyek mind-
egyike a magyar–francia kapcsolatok egy-egy részterületét taglalja. Szabó Aladár
tanulmányában bemutatja azt a francia írót, akinek a munkássága révén a magyar
irodalom, a történelem, Széchenyi alakja, Petõfi költészete a franciák és más euró-
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18 BML Pécsi Erzsébet Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar iratai; 1937.
szeptember 22.
19 Szabó Aladár: Az újabb finn festõ- és szobrászmûvészetrõl. In: Fáklya. V. évf. 5–6. szám, 1937.
23–26. p.; Imre Kádár: Musta karitsa. Suomentajat Aino Hakulinen ja Aladár Szabó, Gummerus,
Jyväskylä, 1944 (Kádár Imre: Fekete bárány. Fordította Szabó Aino és Aladár) és Viljo Kojo: Imre Kádár:
Musta karitsa. Suomentajat: Aino ja Aladár Szabó. Gummerus 1944. In: Heimokansa. Nr. 3. 1944,
134–135. p.
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Hakulinen Aino, dr. Szabó Aladár, Miklós és Arto, Pécs, 1941
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pai népek, így a finnek körében is megismerhetõvé vált. Szigorlatának melléktár-
gya a finnugor nyelvészet volt.20

Aino Hakulinen 1934–41 között rendszeresen szerepelt a pécsi képzõmûvé-
szek tárlatain, 1936-ban 2 képét – Ködös reggel, Disznóhajtás a vásárra – láthatta
a szombathelyi közönség az elsõ Dunántúli Képzõmûvészeti Kiállításon. 1936-ban
részt vett képeivel egy festõmûvésznõk részére rendezett nemzetközi tárlaton New
Yorkban, valamint 1937-ben Helsinkiben volt önálló kiállítása. Pécsett összesen 33
mûvet állított ki, egy Finnországban készült festménye a városi múzeum gyûjtemé-
nyébe került.21 A pécsi újságok több ízben méltatták mûvészi tevékenységét.
Nikelszky Géza írásában kiemeli, hogy a mûvésznõ õrzi eredetiségét, finn látás-
módját, finom szürke és barna színei és a kék színek változatai általános tetszéssel
találkoztak, „sajátos finn lélekkel közvetíti festõi mondanivalóját”, „elsõ fellépése
óta nyeresége a pécsi képzõmûvészeti társulatoknak.”22

Tematikája megváltozott, a finn táj mellett mindenütt jelen van a pécsi táj:
Havihegyi tájkép, Mecseki hangulatkép. Emberalakot ábrázoló képein a munka rit-
musa ragadja meg, nõket, munkásokat jelenít meg egy-egy mozdulatban: Vasaló
nõk, Piacra menõk. Aino Hakulinen a Pécsi Napló újságírójának következõképp fo-
galmazza meg a magyar és a finn mûvészek látásmódjának a különbségét: „A finn
mûvészet a népi talajból nõtt ki. Teljesen belülrõl jövõ, a lélek tükre, ami a finn em-
ber zárkózottságával függ össze. A festészetet csendesebb, halkabb tónusú szí-
nek jellemzik.”23 Elmondja továbbá, hogy mióta Magyarországon van, festõi palet-
tája gazdagodott, a színei erõteljesebben lettek, s ezt a Helsinkiben rendezett
tárlatán a kritikusok is megállapították.

A család életében boldog idõszak következik: Két gyerekük születik:
1935-ben Arto Olavi és 1937-ben Miklós. Aino Hakulinennek nincs honvágya, nem
hiányzik az otthoni hosszú tél, férjével együtt a Mecsekre járnak síelni. A mûvészvi-
lág is befogadja, gyakorta megfordul a családjával együtt Gebauer Ernõ
mecsekoldali villájában, Gábor Jenõhöz élete végéig barátság fûzi. A család és a
barátok szeretete veszi körül az ifjú asszonyt, aki nemcsak mint festõmûvész válik
ismertté, hanem hamarosan elterjed a híre annak, hogy a háztartásához szüksé-
ges anyagokat maga állítja elõ Finnországból hozott szövõszékén. Szöveteket,
selymet szõ nemcsak magának és családjának, hanem vállal munkát megrende-
lésre is. Technikájának tökéletesítésére Kerttu Vaaja szövõtanárnõt hívja Pécsre
Finnországból, aki egy évig lakott a családnál, és szövõszékét is magával hozta, s
így már ketten elégítették ki megrendelõik igényeit.

Kodolányi János 1938-ban egy elõadás megtartására érkezik Pécsre. Szabó
Aladárékkal való pécsi találkozásáról a Magyar Nõk Lapja Hûvösvölgyi Levelek ro-
vatában számol be. Az író a ’30-as években ötször járt Finnországban, a Finnugor
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20 Figler Csilla: Klemm Antal nyelvészprofesszor. In: Pécsi Szemle. 2004. nyár, 49. p.
21 Szelesi Zoltán: Szeged képzõmûvészete. In: A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. 1972–73/2. 200. p.
(A kép azóta elveszett.)
22 Nikelszky Géza: Finn szemmel, finn lélekkel. In: Dunántúl, 1940. január 28.
23 Miklósy Lajos: A Pécsett élõ Sz. Aino Hakulinen finn festõmûvésznõ messzi hazájáról beszél. Pécsi
Napló, 1937. december 19.
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Kulturális Kongresszusok állandó résztvevõje, ismeri a finn embereket, a finnországi
életet. Minduntalan az a kérdés foglalkoztatja, „mi az oka annak, hogy ez a maroknyi,
alig négymilliónyi nép a kultúra, az emberiesség és a társadalmi biztonság olyan ma-
gas színvonalára emelkedett, hogy példaképül szolgálhat bármely nemzetnek, elsõ-
sorban a magyaroknak.”24 Valamint megállapítja Finnországban azt, „hogy egybefo-
nódik itt a népkultúra az úgynevezett felsõbb kultúrával, a népi lélek a felsõbb
osztályok lelkével.”25 Az írónak készül már Suomi, a csend országa címû könyve,
melyben beszámol finnországi élményeirõl, a magyar–finn kapcsolatokról, elemzi a
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Havihegy 2.
A Modern Magyar Képtár tulajdona

24 Kodolányi János: Suomi. Budapest, 1938. 129. p.
25 Kodolányi… i.m. 1938. 28. p.
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két nép közti kulturális, gazdasági és mûveltségbeli különbségeket, bemutatja a ba-
rátait. Aino Hakulinen finnországi családja is az ismeretségi körébe tartozik.

A pécsi találkozásról a következõket írja: „Mielõtt az elõadásra mentünk vol-
na, a szálló belépõtermében finnül szólított meg egy kedves, rokonszenves férfi.
Nagy örömmel ismertem meg benne az egyik középiskola tanárát – azét az iskolá-
ét, ahol én szörnyû diákéveimet, álmaimban ma is visszatérõ megpróbáltatásaimat
töltöttem. Tudtam róla már Finnországban, hogy hosszú idõt töltött ott, s egyik finn
barátom rokonát vette feleségül.” Majd ellátogatott a család otthonába, ahol „a me-
nyecske igazi finn környezetet varázsolt ura köré. Finnországból hozott bútorok,
szõnyegek, finn terítõk és függönyök, az asztalon finn edények és poharak,
Karhulából származó üvegtálak és csészék. A falakon az asszonyka – Finnország-
ban igen ismert festõmûvész – szép akvarelljai... Ebben a lakásban minden az
asszonyka keze munkája. Õ szõtte a függönyöket, terítõket, a szép finn ryijy-ket.
Az egyik szobában ugyanis szövõmûhelyt fedeztem fel. Két finnországi szövõszék
áll benne, egy rokka társaságában. Ezek a szövõszékek télen bizony szorgalma-
san csattognak, s a fiatal házigazda is odaül melléjük, hogy az asszonykának se-
gítsen. Ez azonban még mindig semmi. Barátomon igen drágának látszó, rendkívül
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finom ruha volt. Érdeklõdésemre kiderült, hogy a ruhaszövetet is az asszony szövi,
a saját kosztümszöveteit is, sõt a télikabátok anyagát is.”26

Finnországban a 20. század elején fellendült ez a foglalkozás, a korábbi szö-
véstechnika továbbfejlõdött. A szövõszékeket átalakították, többféle anyag feldolgo-
zására vált képessé, és szélesebb szövet szövésére volt alkalmas. Aino Hakulinen
mestere volt a népi szövésnek, iparmûvészeti szakközépiskolában is tanulta, ugyan-
akkor a fonál, a szõtt anyag mûvészetének kifejezõjévé is vált. Számára a háziipari
tevékenység, a népmûvészeti formák, a mûvészi szövés és a festés nincsenek elér-
hetetlen távolságban egymástól. A finn asszonyok a 20. század elején – függetlenül
társadalmi helyzetüktõl – maguk szövik az otthon számára szükséges anyagokat, a
rokka és a szövõszék ugyanúgy hozzátartozik a háztartáshoz, mint nálunk annak
idején a varrógép. A nõk maguk teremtik meg a család számára a természetesség
légkörét. Így a családi élet színtere, az otthon sosem válik feleslegesen csillogóvá,
az embert szolgálja, az ember és környezete harmóniáját sugallja. Ugyanez jellemzi
az öltözködést is. A népviseleti ruha, a 20. századi finn városlakó számára – még ma
is – ünnepi viselet. Aino Hakulinen számára természetes, hogy Magyarországon is a
kultúra gyökereit, a népi indítást akarja megismerni. Így kerül kapcsolatba az ormán-
sági szövõasszonyokkal. Látja, hogy szövõszékük elavult, megrekedt a 19. századi
technikánál. A modernizált szövõtechnikát át akarja ültetni magyar földbe.

A tehetséges iparmûvész, festõmûvész szövõtudományára felfigyel a Bara-
nya vármegyei Közjóléti Szövetkezet és a Magyar Családvédelmi Szövetség, s
tanfolyam tartására kérik fel a mûvésznõt 1941 tavaszán. A tanfolyam számára el-
készíttetik 1940 õszén a zengõvárkonyi fafaragó tanfolyam résztvevõivel a na-
gyobb teljesítményre képes finn típusú szövõszékeket, Aino Hakulinen szövõszé-
kének 20 db mását. A fafaragó tanfolyamot Császár tanító szervezte, 20
résztvevõje volt. A szövõszékek készítésének a munkálatait egy tehetséges pécsi
bognármester irányította. A fafaragó tanfolyam résztvevõi eközben megtanulták a
szerszámok használatát, a faanyag feldolgozását. A finn szövõszékeket eredeti
finn dokumentáció alapján faragták, igen jó minõségû faanyagból, amit már deszka
formájában szállítottak Zengõvárkonyba. A szövõszékek nagyon jól sikerültek. Az
idõs zengõvárkonyiak közül Kocsidi János és Boris Lajos emlékeznek még a tanfo-
lyamra. A kész szövõszékeket elszállították Zengõvárkonyból.

A szövõtanfolyam 1941. március 1-jén indult 50 ormánsági és környékbeli
szövésben járatos asszony részvételével. A Papnövelde utcai megyeháza udvarán
két helyiséget tettek szabaddá erre a célra, ott állították fel a szövõszékeket. Az
asszonyok szállást és teljes ellátást kaptak, a tanfolyam ingyenes volt, reggel 8 órá-
tól este 6 óráig tartott. Itt megtanulták dr. Szabó Aladárné Hakulinen Ainótól a fonál
gazdaságos felhasználását, a lenen és a kenderen kívül a gyapot, a gyapjú, a mû-
szál felhasználását és ötvözését a népmûvészeti motívumokkal, valamint azt is,
hogy ezekbõl az anyagokból ruhaszövetet, hasznos holmikat is lehet szõni, és a mé-
retét a szükséglethez lehet igazítani. Szõnek gyapjú ruhaszövetet, mûselymet, pok-
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26 Kodolányi János: Hûvösvölgyi Levelek. Magyar Nõk Lapja, 1938. április.
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rócokat, ágyterítõket, 2 méter széles varrás nélküli lepedõket a korábbi 60 cm széles
helyett; varrás nélküli zsákokat stb., 4 nyüst helyett 12 nyüstöt használnak.27

Ma az ormánsági Szaporcán élõ özv. Benedek Sándorné Csepeli Mária 82
éves asszony, a szövõtanfolyam egykori résztvevõje a következõképp idézi fel em-
lékeit: Dávid Lajos, a helybéli tanító küldte a fiatal lányokat Pécsre a tanfolyamra,
ketten jelentkeztek a faluból. A tanfolyamon szép terítõket, ágynemût szõttek, a
háztartáshoz szükséges anyagok készítését tanulták meg. Megõrizte az ott készí-
tett feljegyzéseit. A tanfolyam végén vizsgát tettek, és oklevelet kaptak. A szövõ-
szék nagyobb és gyorsabb volt, mint a nálunk szokásos, fém alkatrészei is voltak.
A szövõszéket a tanfolyam végeztével meg lehetett vásárolni. A szaporcai tanító
vette meg azt, amit neki felajánlottak, a felesége szõtt rajta.

A tanfolyan iránt hatalmas volt az érdeklõdés, az eredetileg 3 hétre tervezett
idõtartamot kétszer kellett meghosszabbítani. 1941 májusában, pünkösdkor kiállí-
tást rendeztek az elkészült munkákból a szövetkezet Széchenyi tér 12. sz. alatti he-
lyiségében. Mindent el tudtak adni. A megye vezetésének az volt az elképzelése,
hogy 1941 szeptemberében iparmûvészeti–háziipari iskolát indít Pécsett. A szövõ-
iskolák szervezését ki akarják terjeszteni az egész országra. Vándortanfolyamo-
kon oktatnák a falusi asszonyokat a szövés modern tudományára, szövõtanárnõ-
ket képeznének ki. Ehhez el kellene terjeszteni a finn szövõszékeket az egész
országban. „Kérjük továbbá az Iparügyi Minisztériumot, tömegesen és olcsón állít-
tasson elõ finn szövõszékeket. A gyorsvetélõket kevés költséggel átalakíthatjuk” –
írja egy tanfolyamhallgató a Dunántúl május 30-i számában.28 Egy ilyen országos
méretû mozgalom következménye lenne a fonóüzemek termelésének a növelése,
mert csak így lehetne biztosítani az alapanyag-szükségletet. A terv megvalósításá-
val megoldható lenne az asszonyok foglalkoztatása a téli hónapokban, munkába
állásukkal a falusi családok szociális problémáira is megoldás születne.

Sajnos ez a terv meghiúsult a pécsi egyetem bölcsészkarának bezárása miatt.
„Nagy veszteségünk, hogy áthelyezték az egyetem tanárképzõ fakultását Szegedre –
õsszel megnyílhatott volna egy rendes szövõiskola Pécsett, amelynek vezetésére dr.
Szabó Aladárnénál hivatottabb és illetékesebb tanárt keresve sem találhattunk volna”
– írja a továbbiakban a tanfolyamhallgató. Dr. Szabó Aladárt a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium a szegedi egyetem gyakorlógimnáziumába helyezte át.

A Szabó család 1941 szeptemberében Szegedre költözött. Aino Hakulinen
1941 õszén állította ki utoljára Pécsett festményeit. 1942-ben Aino Hakulinen már
Szegeden, a városi múzeum kupolacsarnokában mutatkozik be, 50 festménybõl áll
a gyûjtemény, amely válogatás eddigi munkásságából. Gábor Jenõ pécsi festõmû-
vész, aki 1941–47 között Szegeden élt, mivel mint gyakorlógimnáziumi tanárt õt is
áthelyezték, a tárlat képeit a látogatók figyelmébe ajánlja: láthatják itt a finn táj ko-
mor képeit, majd a derûsebb akvarellek következnek, pécsi festményein a hepehu-
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27 Zsikó Gyula: Szövõszék-forradalom Baranyában. In: Új Nemzedék, 1941. június 13.; és K. B.: Bara-
nyai szövõasszonyok közt a pécsi vármegyeházán rendezett háziipari tanfolyamon. In: Dunántúl, 1941.
március 28.
28 Egy tanfolyamhallgató: A pünkösdi finn-ormánsági háziszõttes kiállítás margójára. In: Dunántúl.
1941. május 30.
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pás táj ábrázolásában már érzõdik a dél melegebb atmoszférája, majd ezüstös tó-
nusú szegedi képek zárják a sort. „Aki a mélyen zengõ nemes mûvészi érzésre
reagál, az meg fogja érezni a finom alkotásokban rejlõ nagy értékeket, és igaz gyö-
nyörûséggel fogja szemlélni azokat.”29

Az Új Nemzedék országos napilap tudósítója kiemeli a festmények domináló
szürke színeit, a képek líraiságát, a kevés kifejezõeszköz alkalmazását, a kevés
eszközzel sokat mondó technikát. „Képei fénybõl vannak felépítve”, s ezzel rokon-
ságot mutat Egry József mûvészetével. Témáinak másik körét figurális kompozíci-
ók alkotják, ezek pasztellképek, melyeken a zöldesszürke tónus az uralkodó, mely-
be árnyszerûen suhannak bele az emberi alakok. „Festõi készsége országos
viszonylatban is a legjobb akvarellisták közé emeli.”30 A kiállított képek közül a Ti-
sza c. festményét a szegedi városi múzeum megvásárolta, még egy képe, a Mese-
hegy került késõbb a szegedi gyûjteménybe.
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29 Gábor Jenõ: Aino Hakulinen kiállítása Szegeden. 1942. Kézirat.
30 D. J.: Dr. Szabóné képkiállítása a városi múzeum kupolacsarnokában. In: Új Nemzedék, 1942. május 30.;
Hakulinen Aino gyûjteményes kiállítása a városi múzeumban. In: Dél-Magyarország, 1942. május 30.
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A háborús évek és az azt követõ idõszak megváltoztatta a Szegeden élõ
Szabó család életét. Tágas, világos, mûterem céljára is alkalmas lakásukat el kel-
lett hagyniuk, s egy sötét udvari lakás lett az otthonuk. Szabó Aladárnak új diplomát
kellett szerezni, mivel egy idõre megszûnt a francia, az angol nyelv középiskolai
oktatása, a nyelvek módszertanának egyetemi elõadása. Az 1952-ben elnyert
orosztanári diplomájával a Tanárképzõ Fõiskola Orosz Tanszékére került, ahol ké-
sõbb vezetõ lett. 1978-ban hunyt el, a pécsi temetõben van végsõ nyughelye.

Aino Hakulinen a háború után is részt vett rendszeresen a szegedi festõk tár-
latain. 1951-ben elküldte képeit a helsinki festõakadémia 100 éves évfordulójának
ünnepi kiállítására. A háziipari szövést nem folytatja, viszont szõttesei mint mûvé-
szi alkotások láthatók a különbözõ tárlatokon. A korábban szõtt anyagokból csa-
ládja számára ruhát varrat. Szabó Arto Olavit, az Iparmûvészeti Fõiskola hallgató-
ját tanára figyelmezteti, hogy ilyen anyagból készült ruhában nem sokáig lesz a
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fõiskola hallgatója. Aino Hakulinen 1956-ban, 19 év után kapott útlevelet, s utazha-
tott haza, Finnországba. Az 1956-os forradalom után idõsebbik fiuk, Arto Olavi el-
hagyta az országot, majd New Yorkban folytatta a tanulmányait, ma elismert bútor-
tervezõ. Késõbb másik fiuk, Miklós is az USA-ban telepedett le.

Aino Hakulinen az 1970-es évek végéig szorgalmas kiállítója a szegedi tár-
latoknak. A helyi újságok, folyóiratok rendszeresen közölnek kritikákat mûveirõl.31

A kiállított képek jegyzékében gyakran szerepelnek pécsi témák (Pécsi Havihegy),
egyszer visszatér még képeivel Pécsre, részt vesz a szegedi festõk pécsi kiállítá-
sán. Dorogi Imre a 60-as évek elején a következõképp fogalmazza meg Aino
Hakulinen látásmódját, s mutatja be mûvészetének Szegeden történt változását:
„A fiatalkori barna tónusokból az ezüstös szín- és fényjelenségekhez való elérke-
zés egy hosszabb fejlõdés eredményeként jelentkezik, ahol nem a látvány
impresszionisztikus értelemben való lefestését látjuk már, hanem egy belsõ láto-
más kényszere uralkodik el, és ezüstszürke fényekbe borítja a megfigyelt tájat. Mû-
vészetében a valóságnak ilyen átköltése mélyrõl jövõ, elemi erõvel megnyilatkozó
és ennek ilyen éretten való formába öntése, kiteljesedése itt Magyarországon foko-
zatosan megy végbe, mert a magyar táj és fõleg az Alföld a maga változatosságá-
ban inspirál ilyet is. Fejlõdése folyamán az ezüst szürke tónusok elvonatkoztatnak
a táj motívumainak tárgyszerû megjelenítésétõl, rajzban és színben fokozatosan
egyszerûsödik, és mindinkább fölismerhetõ a meseszerû felé való átköltés. Képein
minden anyagtalanná finomul, színben, fényben, rajzban kifejezõbbé válik, és min-
den a vízió erejével hat. Csodálatos, hogy bármilyen témához fog is, aránylag ke-
vés képelembõl építi fel képeit, de azért ezekkel mindent ki tud fejezni korlátozás
nélkül, tömören és egyszerûen, ami csak kifejezésre kivánkozik nála: nõies gyön-
gédség, spiritualitás lényegek és az a meseszerû átköltése a valóságnak, amely a
mesén keresztül is reálizmust éreztet, és mentes minden érzelgõsségtõl. A mûve-
ken keresztül megjelenik maga az ember: õszinte, mesterkéletlen, de belsõ tartal-
mában gazdag, sokrétû egyéniség, hogy színvilágát, hangulatait a maga mély em-
berségével hitelesítse… Vérbeli mûvész.”32

Aino Hakulinen férje halála után rövid idõre az USA-ba költözött, majd
1984-ben végleg visszatért hazájába, Finnországba. Helsinkiben újságírók keresik
fel, készítenek interjút vele. Ezekben az írásokban hosszú életének élményeirõl
számol be.33 Megemlíti többek között a pécsi éveket is, a szövõtanfolyamot, a böl-
csészkar elköltöztetését. A háború elõtti idõszak volt számára élete legszebb kor-
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31 Hat szegedi festõmûvész kiállítása (Aino Hakulinen, Kopasz Márta, Rimanóczi Géza, Szekfû János,
Szõke Gyõzõ és Vincze András tárlata). In: Délmagyarország. 1960. február 28.; Tandi Lajos (T. L.): Ki-
állítási napló (Aino Hakulinen és H, Dinnyés Éva tárlata.) In: Délmagyarország. 1972 szeptember 3.;
Szelesi Zoltán: Tóbiás György és Aino Hakulinen kiállítása Szegeden. In: Mûvészet, 1964. október
38–39. p.; Szelesi Zoltán: Szeged képzõmûvészete. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1972/73-2.
196–215. p.
32 Dorogi Imre: Aino Hakulinen mûvészete. 1963. Kézirat.
33 Huhtanen, Marianna: Mennyt maailma oli värikäs ja kiehtova. ET. 1986.; Juha Tanttu: Suomesta 45
vuodeksi Unkariin ja takaisiin. Helsingin Sanomat. 1986. augusztus 22.; Kaarina Timonen: Heikinkatu
on poissa, mutta Aino tuli kotiin. Iltasanomat. 1987. április 8.; Tuula Koponen: Euroopan kuohunta väritti
taiteilijan elämän. Karjalainen. 1992. augusztus 23.
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szaka. 1987-ben kiállította Helsinkiben a Magyar Kulturális Központban Finnor-
szágban készült képeit, a meghívón felsorolja festményeinek lelõhelyeit, itt
olvashatjuk, hogy a pécsi városi múzeumba is kerültek képei (nem tudott róla, hogy
a képek elvesztek). 1995-ben hunyt el Helsinkiben. Egy 1930-ban Finnországban
készült olajfestménye – Sinebrychof parkja – ma is a Budapesti Finn Nagykövetség
falát díszíti.

2005. július 23-án a 70. születésnapjára szülõvárosába, Pécsre érkezõ Szabó
Arto Olavi és felesége, Kovács Ella a PTE Bölcsészettudományi Karának Finnugor
Tanszékén átadták a múzeum osztályvezetõjének az Aino Hakulinen hagyatékából
származó Havihegy 1. és Havihegy 2. 1938-ban készült, egy lap két oldalán lévõ ak-
varelljét, és megállapodtak a múzeummal a további együttmûködésben. Az egyetem
Mûvészeti Karának hallgatói számára szakdolgozati témaként hirdették meg a Pé-
csett élt festõmûvésznõ körülbelül 500 képének a feldolgozását, munkásságának az
összegzését, értékelését.

A magyar–finn kapcsolatok intézményi hátterét a 19. sz. második felében, a
20. sz. elején az egyetemek biztosították. Pécsett Zolnai Gyula nyelvészprofesszor
volt a kapcsolatok elindítója. Tanítványa, Szabó Aladár az eminens pécsi diák eu-
rópai egyetemek ösztöndíjasa nem a nyelv távoli múltjának a kutatója volt, hanem
a rokon nyelvet beszélõ nép kultúrájának ismerõje, közvetítõje itt Magyarországon
és ott Finnországban. Felesége, Aino Hakulinen „finn szemmel, finn lélekkel” fes-
tette meg az õt körülvevõ pécsi tájat, embereket. Iparmûvészként meglátta a népi
szövõkultúra fejlesztésének a lehetõségeit, és tehetségét az itt élõk szolgálatába
állította. Az egész magyar házi szövõipar modernizálását tervezte. A távoli rokon
nép „nagykövetei” voltak városunkban. Sajnos tevékenységük kibontakozásának
Pécsett gátat vetett egy szûk látókörû takarékossági intézkedés, aminek következ-
tében megszüntették a bölcsészkart, és a Magyar Nyelv- és Finnugor Összeha-
sonlító Nyelvtudományi Tanszék és a Tanárképzõ Intézet Szegedre költözött.
Munkájuk nem volt hiábavaló, tanítványaik, rokonaik finn és magyar ismerõseik
megõrizték a rokon nép iránti érdeklõdés, a kapcsolatteremtés igényét. A pécsi
egyetem finnugor tanszékei, tanárai és tanítványaik, finn lektorok és Aino
Hakulinen, mind hozzájárultak ahhoz, hogy Pécsett mára a hazai viszonylatban
egyedülálló széles körû magyar–finn kulturális és gazdasági együttmûködés ala-
kulhatott ki.
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A TÁBORNOK VERSRE FAKADT
Igmándy Hegyessy Gézára emlékezve

Hegyessy Géza altábornagy életének története, fényes katonai pályájának
minden részlete ma már eléggé ismert. Horthy Miklós kormányzóhoz fûzõdõ hiva-
talos és hivatalon kívüli szoros kapcsolata ugyancsak publikussá vált. Antal Lász-
ló szerkesztésében 1990-ben Magyar Királyi Testõrség 1920–1944 címen meg-
jelent munka, az 1945-ben készült és többször kiegészített curriculum vitae
(kéziratban maradt ránk) életének minden fontos szakaszába bõ betekintést nyúj-
tanak. Kisebb írások, mint például Hegyessy kapitány úr, amelyet Roseney Jó-
zsef ny. tábornok tollából ismerünk, vagy Domolos puszta múltjából címû, feltûnõ
szép stílusban megírt helytörténeti tanulmánya családja és saját életének újabb
fordulatait mutatta be.

A katonai elit elsõ vonalába tartozott. Életének regénybe illõ fordulatainak
bemutatására itt nem vállalkozhatunk. Csupán 1944 október–1945 július közötti
idõszakból exponálunk néhány fontos adatot, amely háttéranyagként szolgál, a
közlésre szánt „versbe szorított krónikájához”. Elõbb említett „életrajzában”, 1945
októberében ezt az idõszakot így jellemezte: „Végig kellett élnem, hogy a NEMZET
a szállási-féle elmebeteg hatalom martalékává vált, és amikor – 1944 októberében
– a gerilla harcmodort vetettem fel, egykori harcos társaim engemet tartottak bo-
londnak.”

Ugyanebben a kéziratban a koncentrációs tábori tapasztalatait így értékelte
(Domolos, 1945): „a táborokban és azon kívül is azt kellett tapasztalnom, hogyan
aljasult le az ember, egykori szövetségeseink hogyan váltak hóhérainkká, bajtársa-
ink táborról-táborra hogyan tûntek el nyomtalanul. Hogyan váltak az õrület modern
máglyáin mártírokká.”

Kenyérzsákjában, annak legalján gyûjtötte és õrizte a büntetõtáborokban
szerzett „relikviáit”. A rabkönyvtár szabályzatát, névsort az elpusztultakról, amelyet
folyton bõvített, kockáztatva életét is. Írta „tábori cetlieire versbe tört élményeit”,
gondolatait, amelyeket azután 1945-ben, némi öniróniával vegyes szomorúsággal
küldte el feleségének, miután Capri szigeti házi õrizetében lemásolt. Az „American
Red Cross” levélpapírján egyik levélen olvashatjuk a következõ sorait: „A súlyos
terhet lelkemben cipeltem ide Caprira. Meg nem szabadulhatok tõle. Látod Kedve-
sem a Te tábornokod versre fakadt.”

Egy következõ levelében az átéltek és versbe róttak megértéséhez kapha-
tunk megrendítõ gondolatokat. „Pokoli félelemben éltünk, miközben táborról-tábor-
ra hurcoltak bennünket. Nem attól, hogy meg kell halni, hisz Te tudod jól, hogy
gyakran néztem szembe a halállal, mikor az elsõ háborúban a rohamosztag pa-
rancsnoka voltam. A menekülés kapujában azonban úgy éreztem, minden eddigi
szenvedés hiába valónak bizonyul, ha nem lesz kinek jelt adhatok.”
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Ezek a gondolatok motiválták, amikor verselésbe menekült. Ezért és ezek-
nek az ismeretében kell olvasni A halál küszöbén címû írást, amely félelembõl, re-
ménytelenségbõl fogant egy internált fõtiszt tollából.

A benne olvasható eseményekhez, azok hallatlan pontosságához két doku-
mentum megemlítését tartom fontosnak:

1. Hazatérését követõen azzal vádolták, hogy az angol hadseregben vállalt
titkos megbízatást. Ez sajtónyilvánosságot kapott. Természetesen semmilyen
alapja nem volt e vádaskodásnak. Védekezését nem közölték le. Iratai között azon-
ban megtalálható, s amelyrõl a nyomozati jelentés megállapította, hogy pontosan
megfelel a valóságnak.

A nyomozati anyagból közöljük a vers hátterét mutató, és a szöveget hitele-
sítõ jelentés néhány részletét: „A GESTAPÓ öt felfegyverzett tagja az I. ker. Váralja
9/b. sz. lakásáról 1944. okt. 16-án 7/30-kor erõszakkal elhurcolta. A Royal szállo-
dába, majd a Fõ u. Törv. szék egyik cellájába került. Innen december 6-án Wienbe
vitték, ahol a rendõrségen vallatták, majd börtöncellába zárták. Egy transporttal
Danzigba, azután északra Stutthofban épített koncentrációs lágerba került. Az
egész tábort azután Matzkauba deportálták az SS itteni büntetõ táborába. Ugyan-
ezt a csoportot a Pomerániában lévõ S.S. tábor altiszti börtönébe: Finkenbruckba
(Finkenbrücke) szállították. Berlinen keresztül Buchenwald, Regensburg, Dachau
volt e transport állomása. Majd Innsbruckot érintve Reihenau SS büntetõ táborba,
innen Niederdorfba hurcolták alkalmazottakból álló csoportot, túszként kezelve SS
õrizet alatt. A cél végül e csoport likvidálása volt. Ezt olasz partizán egységek, és
egy Wermacht tiszti különítmény akadályozta meg. A hirtelen elõredobott amerikai
deszant már mint biztosított transportot vehetett õrizetbe.”

A jelentésbõl tudjuk, hogy 145 személy, 22 nemzethez tartozott. Közöttük
volt Kurt von Schuschnigg, ifj. Horthy Miklós, Leon Blum, ifj. Mario Badoglio, báró
Fabian von Schlabrendorf és családja stb. Az amerikai fõparancsnokság Capri szi-
getére internálta õket, s eleinte házi õrizetben tartották a csoportot. 1945 tavaszán
azután szabad eltávozást biztosítottak részükre, mindenekelõtt teljes szabad moz-
gást egész Olaszországban.

Hegyessy többször hivatalos nyilatkozatot adott, hogy vissza akar térni ha-
zájába, noha szovjet megszállás alá került Magyarország, a további amerikai ér-
deklõdés ezért teljesen megszûnt személye iránt.

Egy ideig Rómában élt, a Santa Maria dell Anina kolostorban. Innen írta fele-
ségének és családjának leveleit, amelyben biztosította õket Domolos-pusztára tör-
ténõ visszatérésérõl. Hazatérése után 100 holdat kapott vissza birtokaiból és azon
gazdálkodott, míg kifosztották mindenébõl, és szinte koldusként kellett élnie, pár
hold kukoricaföldje jövedelmébõl nyomorognia. Egykori cselédei közül, kik maguk
is hasonló nívón éltek, kapott rendszeres csekély támogatást.

2. Az altábornagy „versbe szorított élményei” minden sora, ténye teljes mér-
tékben hiteles eseményeken alapszik. A benne érintett eseményeket, kifejezett
gondolatokat kitûnõen támasztja alá 1991-ben az Európa Könyvkiadó és a Historia
folyóirat közös sorozatában Glatz Ferenc és Sipos Péter sorozatszerkesztõk, vala-
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mint Antal László szerkesztõ által kiadott mû, Kállay Miklós: Magyarország minisz-
terelnöke voltam 1942–1944. Az olvasók figyelmébe ajánljuk a 242–254. oldalakat.
Azon túl, hogy Kállay leírja találkozását a Hegyessy-féle csoporttal, majd Inns-
brucktól a közös „utazást” a Wild See-ig, az események is hajszálpontossággal fe-
dik egymást, noha egymástól teljesen függetlenül keletkeztek e dokumentumok.

A halál közelében

1. Stutthof
Sokszor járt közel hozzánk a halál
Minden borzalmas hasonlat halál
Semmi gyönyörûség nem volt valótlan
Stutthof! rettentõ bús táborodban!
Mint aki unja, a halál: járkált
De: dolga elõl soha sem hátrált
Mint õsszel a légy, pusztult az ember
Saját nemzeted: német vagy lengyel
Francia angol, magyar vagy orosz
Halálnak: mindegy hogy milyet oroz
Belga vagy zsidó, dán vagy francia
Hisz egyszer úgy is meg kell halnia.
Egész rendszered ölésre serkent
Fel is veheted a rémes versenyt
A legerõsebb könnyeztetõkkel
Te szörnyû tábor, tömegvesztõhely.
Barakkunk mellett ott álltak õrként
géppisztolyos posztok. Lesték az ösvényt
Amin járhattunk, és a nádfalat
Hajlik-e szökõ szándékunk alatt.
Köröskörül meg villamos áram
Fut halált osztó szöges drótjában.
Túl a kõfalon s innen is véreb
Kész kioltani emberi életet.
Meg sem mondották, hogy nem ivóvíz
A vezetéki s tán tífuszhoz visz.
Titoknak szánták, hogy súlyos járvány
Betegségétõl hal el akárhány
Tábori fogoly. Nincs védõoltás
hiába panasz, kérés, sikoltás
A szomszéd barakk betegét nagy láz
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Gyötri aztán meg is öli hagymáz.
Majd pár nap multán Danzig-Matzkauban
Hova velünk jött félig már holtan.

2. Matzkau
Az orosz elõl elmenekítve
Hóvihar fogát is elkerülve
Egy új táborba élve érkeztünk.
Békében ültem nagy megadással
Szembe is néztem én a halállal,
Akkor tanultam, hogy a dermedés
Oly halál mellyel nem jár szenvedés
Közel volt hozzám de nem jött értem
Igy a többivel én is elértem –
Uj táborunk. Itt néhány napot
Maradtunk csupán, de szegény halott
Örökre itt maradott. Talán
Temetve sírban, vagy hamu gyanánt
Ezt nem közölték. Mi meg elhagyánk
Teherkocsiban eme csúf tanyánk.

3. Finkenbruch (Lauenburg mellett) Pomerániában
Elme korházból lett S.S. telep
adott ezután menedékhelyet,
Pomerániában, Finkenbruch báró
Szép erdejében, hûs fenyves-zúgban
Feledtük sorsunk pár pillanatra
Szabadságunktól egész meghatva
De pár nap után új tehervonat
Vitte tovább a társaságunkat
A halál eme rövid idõre
Mintha elment vón egy más vidékre
Fogságunk táját szinte kerülve
Újabb munkához erõt gyûjte.
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4. Weimar felé
Új irány: Weimar! De bizonytalan
Hogy az oroszok célja merre van.
Tíz napba került, míg célhoz értünk.
Nem egyszer az volt a benyomásom
Hargard határán, s több állomáson
Végleg ott marad vonat és utas!
A veszély körébõl ki nem jut az.
Dörgött az ágyú, vagy hullt a bomba
Elõttünk mögöttünk s düllött romba,
Minden. De a mi vonatunk csak ment
Vagy éppen állt s maradt sértetlen,
Égett itt és ott város és telep,
Romhalmaz állott romhalmaz felett
A sín kígyózva oda vezetett
Amerre ép még menni lehetett.

5. Buchenwald
Érkezünk végül Weimar romjához
S hozzád Buchenwald. Hány ezer átkoz,
Iszonyú laka az örülteknek
Hol a halottak holtat követnek
Naponta sok száz éhen veszelytve
De egy titok nem maradhat rejtve.
Barakunk ott áll vadonatújan
Várva, hogy bomba reá is hulljon
Mint a régire mely e helyen állt,
Míg légi akna reá nem talált
Nem is egy harcot vívtak felettünk
Akaratlanul szakértõk lettünk.
Az unalmas Úr sétált: a halál
arra figyelt csak, bomba hol talál
Melyik barakkban éhen mennyi halt
Mérgezés volt e? Aztán elinalt
Sok más táborba, sok szép városba
S a tûzvonalban harcoló sorba
Hogy széjjelnézzen, mint megy az ölés
A mi Õ neki csak idõtöltés.
Mivel ez ellen ide támadott
Fogolycsapatunk, nem maradhatott.
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Karaván készült s a Kelet felé
Vette az útját. Erre terelé,
Menekítésben, fontos foglyait
A „fõhivatal”. De hóhérjait
Mellénk osztotta, válogatottan
Arcukról láttuk, lelkük legottan.
Barakunk minden lakója eljött
Ez útra együtt. Egy „Auf seherint”
Zokogva hagytunk. Sírva kért megint
Tegyünk meg mindent, s ne menjünk oda
Hova vinni az S.S. szándoka.
Siratott minket, tudta a sorsot
Mit ez az S.S. nekünk ki osztott
Zöld börtön autón, még tizenhárman
Követtek minket bezártan.

6–7. Regensburg és Schönberg (Bay. Wald)
Regensburgban a börtöncellában
Gyönyörködhettünk egy éjszakában
Másnap a halál arra is sétált
Bombázni készült falut, várost és gyárt.
Szörnyû méretben volt légiveszély
De elmúlt baj nélkül mint a szeszély:
Regensburg helyett mind elpusztult
amerre tegnap vitt minket az út.
Másnap karavánunk Schönbergbe ért
Hálásak lehetünk a szép helyért.
Regensburgból egy szakácsné is jött
Illet e helye a hóhérok között:
Mérgezésre kész lelketlen némber
Miatta voltunk ismét veszélyben
Itt éheztettek a gaz S.S.-ek
Csak maguk felé voltak eszesek.
Jellemzé bor, sör, vidám dözsölés
õket, no meg egyszer egy disznóölés.
E jókból nekünk egyszer sem jutott
az S.S. lelke szánni nem tudott.
A külön velünk jött tizenhárom
Csakhamar elkerült három.
Úgy tudjuk ezek nagy utat tettek,
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Vissza onnan csak hóhérok jöttek
Egy tábornok, meg egy orvos s egy pap
Õk a hármak, kik így távoztak!
A halál itt járt a közelünkben
Csendben, szerényen és fel sem tûnve.
Sétált a halál! Nem csak õ, mi is
Bár ehhez jogunk igen labilis
Volt. Õrök nélkül el sem mehettünk
S a házon kívül egy lépést se tehettünk.
Itt uralkodott mindig dúlt arccal
A rút szakácsné. Mindig kudarccal
Járt reményünk; ehetõ étel
E boszorkától ritka kivétel.

8–9. Dachaun át Innsbruck felé
Nem sok idõbe telt, hogy Schönberget
El kellett hagynunk. Tovább kergetett
S.S. uralma a nagy zavarban
Hogy a hatalma hanyatlóban van
Hamar észleltük. De az õszi légy
csípése erõs! Erre is elég
Volt és kellett is mindig gondolnunk
Sose feledve a fogoly voltunk:
Stulhof, Buchenwald tábora után
Most befordultunk Dachau kapuján
S reggeltõl estig maradtunk emitt
Utunk tovább a szép Tirolba vitt. –
Innsbruck-Reichenau büntetõ táborán
Hol ismét megállt a karaván.
Bizony mi foglyok meg nem lepõdtünk
Ekkor új társak voltak közöttünk
Dachauban fölvett férfiak ezek
Köztük legtöbben egész idegenek.
Dachauban maradt társaink rólunk
Azt hívék nem lesz legjobb a sorsunk
Átmenetileg szánt új táborban,
Amíg ezen is majd átláboltan
Velük együtt új jobb helyet nyerünk
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Ahol talán jobb sorsban lehetünk.
Átmenetinek mondták a szállást
És az idõ ment, futott rohanvást.
S.S. hatalma összeomlóban
Volt ekkor már, jól láttuk valóban.
De õk még mindig nem látták tisztán
Talán valami csodában bízván.
Reichenau közben kivégzés helye
Este 7 után volt az ideje.
A sors finoman így tárta elénk,
Hogy bitófán épp úgy függhetnénk
Mi magunk is mint e pár Tiroli
Jogtól, igaztól éppoly távoli
a kivégzésük mint a fogságunk.
A halál ott járt, és társaságunk
Mindegyik tagja azon töprengett
A nagy Igazság meddig is enged
Kegyetlenséget, jogtalanságot
Amiben felsõ fokára hágott
Az ember vakon, és õrületének
Állattá váltan. Miként is tép el
Minden szívbéli szép, szent kötelet
S felszabadultan mi mást követhet
Ha nem a vérest, a gonoszt, a bút,
nyomorúságot, sírást, és átkot?
Maga köré vont mélységes árkot
Melyben vér, vér gyülemlik össze
Hogy önmagát is benne fürössze...(?)
Õrült az ember, aljas és beteg
Alig hihetõ hogy még gyermeteg
Is tudott lenni valaha
Míg nem belõle lett ravatala
Mûvészi szépnek, igaz egésznek
Magas tudásnak mély bölcsességnek!
Mig a lelkünkben kélt ily töprengés
Egyszerre csak egy hatalmas rengés
Jelezte azt, hogy itt járt a halál
Egy légi bomba közelbe talál.

105

A TÁBORNOK VERSRE FAKADT

105
Psz_2005_03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2005_03_Osz\Psz_2005_03-Osz_10.vp
Tuesday, February 12, 2013 10:31:51 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



10. Niederdorf (Villa Bassa) és Alt Prax
Wild See (Lago die Brass)
Innsbrucki hegyek szép koszorúját
Melyen hóvihar süvöltve fut át
Aztán elhagytuk déli irányba
Ahol gyönyörû úton haladva
Dolomit hegyek varázslatából
És délre már német határtól
Végül Niederdorf szélénél megállt
a Karavánunk. Vittük a halált
Is mindig velünk, el nem felejtve
Kézigránátban, német fegyverben.
Biztosan méreg sem hiányzott
Ha kellett volna, ez halált hozott
Volna reánk is, mint annyi másra
Néha több százra is egy csapásra.
Alkalmas volt e a hely a végzetes
Tervhez, de köztünk nem egy ötletes
Emberünk akadt. Ellentervet
Szõttek okosan, okos emberek
Fondorlatosak, bátrak ravaszak
Angolok épp úgy mint az olaszok
Velük a német fogolytársak is
Rajtuk múlt éppen, õ rajtuk csakis
Hogy a revolver, a kézigránát
Meg a pisztoly is töltetlenné vált
Sok múlt azon is, ezt így vélem én
Velünk volt akkor a Közvélemény!
Tudta a falu, tudta a környék
Kik is a foglyok, mikkel gyötörték
Õket és ezreket a táborokban.
Mellék állt a nép sûrû sorokban
S.S. is mérte már s latolgatta
Hogy a hatalmát már-már elhagyta
Mellénk állt végre a német sereg
Pálcát tört immár az S.S. felett:
Igaz ugyan, hogy ezt késön tette
Életünket ekkor meg is mentette.
Egy gyanús éjjel után a havas
Tájék közé vitt az út magas
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Tengerszem sötét tükrébe nézõ
Szálloda felé. Itt vette végre
Valahára a Wercmacht kezébe
Ügyünket. Eltûnt az S.S. nyoma
Sem maradt. Kicsi de szép temploma
Bassi tónak lett a tanúja
Mire is intett az Isten ujja.
Eddig a napig a halál velünk
Utazott, járt kelt, leste életünk,
Most sem pihent csak másfelé nézett
Hohérainkkal, nem velünk végzett.
A nagy háború ekkor véget ért
Amerikai csapat ide ért
Tirol szép hegyei között
Felszabadulásba felöltözött
a lelkünk legott. Álmokat szõttünk
Nem láttuk meg a gondot köröttünk
Az elsõ pillanatokban.
Pedig tudhattuk, hogy mennyi gond van
És azt is, hogy még mostan sem pihen
Babérán a bús halál, sõt viszen
Újból és újból miljót magával
Régi hûséges jó barátjával
Akit úgy hívnak a nagy okosok
Hogy háború utáni viszonyok
Ez lett mostantól fogva a mentség
Sokáig ez lesz az az Istenség
Melynek az ember éltet áldozhat
S mely véle rémes munkát végezhet.
Mint unott nagy úr sétál a halál,
Egyszer megkérdi „Ember mi valál”
Felelni próbál majdan az ember
De nem tud, eljött már a december
Vége is élte esztendejében
Meg volt a döntés errõl is régen
Zárul a Könyve; marad betéve
A földi létnek nincsen új éve.

Szita László hagyatékából
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MELÁTH FERENC

EMLÉKEIM A CIGÁNYTELEPEK
KÖZEGÉSZSÉG-JÁRVÁNYÜGYI MUNKÁJÁRÓL

1956. július 15-ével kezdtem meg higiénikus orvosi munkámat a Pécs mj.
Város Tanácsa VB. Egészségügyi Osztálya dolgozójaként, az I. kerületi Tanács
VB. Egészségügyi Csoportjához szolgálatra beosztva. A kerületi fõorvos, dr. Ká-
das Lajos mellett akkor egy egészségõr, Sándorfi József végezte az alapvetõ köz-
egészségügyi munkát. A kerületi fõorvos azután is a tanácsi szakigazgatási szerv
vezetõje maradt, amikor mi ketten az 1956. augusztus 1-jén létrejött Pécs mj. Váro-
si Közegészségügyi-Járványügyi Állomás állományába kerültünk, továbbra is az I.
kerületi feladatok végzése céljából, dr. Kádas fõorvos irányítása mellett.

Alapvetõ közegészségügyi feladatok adódtak a településrészek, a közkutak,
fertõzõ betegek és baktérium-hordozók környezetének ellenõrzésébõl, az élelmi-
szerkereskedelem, a munkásszállások vizsgálatából, lakossági panasz-bead-
ványok – szennyvíz-, trágya- stb. ügyek – vizsgálataiból, és természetesen az el-
lenõrzést követõ intézkedések meghozatalából.

A rövid összefoglalásban érzékeltetett tennivalók közül több is a cigánytele-
pekkel hozott össze minket. Pécs város területén akkor az I. kerületben volt a ci-
gánytelepek többsége, ezek hagyományos kunyhós lakóhelyek voltak, de már
akadtak bányatelepi vagy egyéb rossz állagú épületek is, melyekben lakást kaptak,
vagy önkényesen elfoglalták azt.

A telepek problémái sokrétûek, mind települési viszonyok, mind fertõzési le-
hetõség, tetvesség stb. alapján. Nem is a létszám adta egy-egy telepen a problé-
mák sûrûsödését, hanem a lakossági forgalom: vándorcigányok ideiglenes letele-
pedése, rokonok befogadása (6 m2-es helyiségben 20 fõ), vagy egyszerûen
korábbi falusi, erdõszéli részrõl városba költözõk. Ezek a mozgások sok esetben
fertõzési lehetõség fokozódását jelentették.

A lakókörnyezeti negatívumok velejárója volt esetenként az egészségrom-
lás, pl. csecsemõk legyengülése, és ezzel összefüggésben fertõzõ betegségek ki-
alakulása, és azok telepen belüli terjedése. Ez a probléma esetenként némi javító
fordulatot hozott egy-egy család viszonyaiban, vagy a telep nagyobb részén azál-
tal, hogy elvégeztük a beteg környezetében élõk szûrõvizsgálatát (legtöbbször
székletminta vételével), adott betegségtípusnál védõoltást adhattunk, a tetvesség
megoldásában a fertõtlenítõ intézettel együtt lehetett intézkedni a tetvesek intézeti
kezelésérõl, ruházatuk ottani fertõtlenítésérõl, ill. az adott kunyhó és környéke fer-
tõtlenítésérõl. Mindezek után is azt tapasztalhattuk, hogy intézkedési hatásfokunk
a cigányok között igen csekély, gyors a visszaesés.

Az elõbb említettekhez fûzõdve arról az esetrõl írok, mely a Kokszmû melletti
cigányteleppel kapcsolatos: egyrészt itt volt legnagyobb a mozgás, esetenként
rendõri segítséggel tudtuk csak elintézni munkánkat; másrészt ez a telep
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Nagykozár területéhez tartozott, amiért ott tulajdonképpen nem volt jogosultsá-
gunk eljárni. Több megbeszélés, egyeztetés után a községi és a járási közegész-
ségügyi illetékesekkel megállapodtunk, hogy a pécsi intézkedési jog legyen elsõd-
leges a közvetlenül a város határán levõ telepen. A mozgásviszonyok ehhez
hasonlóak voltak az üszögi kiserdõnél kialakult telepen. Végül is mindkettõ város-
széli volt.

Némileg homogénebb volt a kép a Majális téren (György-akna mellett), a
Zsigmond-telepen (az István-aknai palahányó mellett), mivel az itt élõk közül a fér-
fiak mind nagyobb aránya lett bánya- vagy más üzemi dolgozó. Hagyományos
kunyhós telep volt a Petõfi-akna melletti Búzaberki-dûlõben is. A Nagybányaréti
völgyben (Stadtwald), Pécsbányatelepen, Somogy bányatelepen az elõbbiekhez
viszonyítva rendezettebbek voltak a lakásviszonyok (házban laktak!), de a környe-
zeti problémák szinte azonosak voltak, mint a többi telepen.

Az említetteken kívül kisebb létszámú telepek voltak Czerékvölgyben,
Kisbalokány-dûlõben, a Pécsváradi országút mellett stb. A bánya a több éve ott
dolgozók számára alacsony értékû lakást biztosított György-telepen,
Szabolcs-Felsõtelepen, Vasas II. bányatelepen; az életforma megváltozásához
azonban ezek az intézkedések nem voltak elegendõk.

Ilyen körülmények ismeretében hozta létre a Városi Tanács 1959-ben a Ci-
gány Bizottságot, és ez alapján alakult meg az I. kerületben a Cigány Albizottság.
Ennek elnöke Gyenis József tanácselnök-helyettes lett, titkára pedig higiénikus-
ként dr. Meláth Ferenc. A bizottságnak tanácstagok, vöröskeresztes aktívák stb.
voltak a tagjai.

A bizottság többféle intézkedést tervezett, melyek közül néhány el is indult,
más tervek elhaltak. Bizottsági vélemény alakult abból, hogy a férfiak többsége
üzemi dolgozó lett, így a munkahelyen lassan megtanulta az együttélés-beilleszke-
dés minimumát, továbbá a tisztálkodás alapelemeit. E nézet szerint tehát az asszo-
nyokat – a gyermekeket nevelõket – kell kimozdítani az évszázados megszokott-
ságból. Ennek egyik módjául „fõzõtanfolyamot” láttunk lehetségesnek, hogy ott a
közegészségügyi alapismeretekre szert tehessenek. A tanfolyam a Pécssza-
bolcs-Felsõtelep iskolájában el is indult, voltak vállalkozó tanítók, de lassan elfogy-
tak a tanulók.

Ketten-hárman összeállva megpróbáltunk a telepen élõkkel elbeszélgetni,
és ezt az alkalmat úgy rendeztük, hogy amikor a védõnõ kiment egy-egy csecsemõ
látogatására, az õ tanácsadói mondanivalójához – például a pelenkamosáshoz – a
tisztálkodás rendjének fontosságát ismertettük. Az elbeszélgetést megkíséreltük
továbbfejleszteni: elõzetes egyeztetés nyomán védõnõ vagy orvos, máskor tanító-
nõ az összegyûlõ 15–20 fõ számára szabadtéri elõadásszerû tájékoztatást próbált
adni. A hatás talán nem volt meglepõ: a kapott kevés ismeret kapcsán dac-reakció-
val léptek föl – mi is olyan emberek vagyunk, mint a „magyarok”, mi miért nem kap-
juk meg ezt és ezt?

Kértük a VB-t, hogy a nomád telepeken biztosítsanak árnyékszéket; ilyenek
épültek is, használatuk gyér maradt, ill. ellenõrzésünk alkalmával gúny tárgya volt.
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A Tanács VB hajlandóságot mutatott arra, hogy a hosszabb ideje állandó munka-
hellyel rendelkezõ családfõ számára ingyen építési telket biztosít, aztán munkálta-
tói hozzájárulással, tanácsi segéllyel, esetleg más forrás felhasználásával nor-
mál-méretû, 40–50 m2-es lakóházak épüljenek. A tanácsi tulajdonú területek közül
a Bizottság talált is megfelelõ helyet Szabolcs-Felsõtelepen, az anyagiak biztosítá-
sa azonban nem alakult ki, így a tervezgetés abbamaradt.

A bizottsági tevékenységtõl függetlenül természetesen folytattuk a köz-
egészségügyi munkát. Az a közismert tény, hogy a cigányok székletürítésüket a
kunyhó mögött végzik el, ill. éjszaka és télen, fõleg a gyermekek a lakóhelyiségben,
azzal a szokatlanul fogalmazható „elõnnyel” járt, hogy a széklet formája, színe stb.
alapján meg lehetett állapítani, hogy fennáll-e vérhas vagy más emésztõszervi
megbetegedés.

1958 óta István-aknán és környékén bányaüzemi körzeti orvos mûködött, aki-
hez az említett Zsigmond-telep is tartozott. A telep lakóinak száma mintegy 70 fõ volt.
A betegek ügyében dr. Kõhegyi Imre többször járt a telepen, és azt tapasztalta, hogy
a vérhas-megbetegedések ugyan sporadikusan jelentkeznek, de a kihelyezett szék-
letek gyakoribb megjelenést sejtetnek. Ezért az ügy kivizsgálását határoztuk el a
KÖJÁL egyetértésével és segítségével. A munkát 1960–61-ben végeztük.

Tekintettel arra, hogy a cigánylakosságra az egyedi székletminta-dobozt fe-
lesleges lett volna rábízni, személyi mintavétellel hárman vettük végbélnyílásból a
mintát: a két orvos és az egészségõr. A KÖJÁL megfelelõ autójával az elsõ kiszál-
lást hajnalra terveztük, hogy a lakosság nagyobb része otthon legyen. Útközben
fölvettünk – elõzetes egyeztetés nyomán – két rendõrt, akik kiérkezésünkkor jó
hangosan közölték a lakossággal érkezésünk célját, és aztán vigyáztak, hogy mi-
nél kevesebben szökhessenek el. A mintavétel módját a cigányok ismerték, hiszen
az ún. környezetszûrést is így végeztük; de a jelenlegi különbözött a korábbiaktól,
mivel mindenkire vonatkozott. A mintákból kitenyésztett baktériumok jelenléte mu-
tatta, hogy sokkal nagyobb arányban vannak jelen fertõzõ ágensek, mint azt az or-
voshoz, kórházba kerültek száma mutatta. Második hasonló vizsgálatot is ütemez-
tünk – egy vizsgálat nem vizsgálat, mondja a tudós – de ekkor már rendõri segédlet
nélkül végeztük azt el. Az 50-es évekbeli laktanyai zsúfoltság és egyéb körülmé-
nyek következtében a katonák között megszaporodtak a vérhas, ill. más emésztõ-
szervi megbetegedések, ez a védekezés-megelõzõs megkeresésére jelentett erõs
indokot. A Pécsi Orvostudományi Egyetem Mikrobiológiai Intézetének igazgatója,
dr. Rausch Károly professzor vérhas elleni védõoltó-anyagot kísérletezett ki, mely-
nek bizonyított védõhatása még nem volt ismert. Mi engedélyt kértünk a professzor
úrtól, hogy egy zárt telepi közösségben, a Zsigmond-telepen elvégzett oltással a
hatékonyság vizsgálatához hozzájárulhassunk. Erre lehetõséget is biztosított.

Az oltás két ütemben, pontosított névsor alapján megtörtént. Meghatározott
idõtartam után ismételt székletvizsgálattal lehetett az oltóanyag hatékonyságára
következtetni. (A többszöri székletvizsgálat, ill. az oltás nyomán olyan kapcsolatba
kerültem a Zsigmond-telepiekkel, hogy évekig köszöntek, ha valahol találkoztunk.)
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A vizsgálat menetérõl, eredményeirõl 1962-ben beszámoltunk az Orvosi
Hetilapban is. Azt állapítottuk meg, hogy nemcsak a megbetegedések száma csök-
kent, hanem a fellelhetõ székletek betegségre utaló elváltozásainak aránya is a ko-
rábbihoz képest. A szerkesztõség a munkát ugyan jónak ítélte, de az oltóanyag ha-
tékonysági értékeléséhez a 70 fõt nem vélte kielégítõnek, mondván, ahhoz több
száz fõs vizsgálat szükséges. Ezzel a véleménnyel egyetértve is úgy gondoltuk,
hogy a nomád viszonyok között élõk csoportjánál kapott eredmény is eredmény;
egyébként csinálja valaki utánunk.

A munkát ezen a vonalon tovább nem folytathattuk, mivel dr. Kõhegyi az
egyetemi Közegészségtani Intézetbe került aspirantúra céljából, én pedig 1963. ja-
nuár 1-jével a KÖJÁL munkaegészségügyi reszortfelelõse lettem, így a település-
egészségügyi és járványügyi feladatokkal tovább nem foglalkoztam. Mindenesetre
az 1956–62 közötti években végzett általános higiénikusi munkámat úgy értéke-
lem, hogy az további tevékenységemhez jó alapot adott. Sok és terhelõ munka volt,
de néha eredmény is. A közegészségügy-járványügy érdekében, azon belül a ci-
gányság életkörülményeinek javára végzett munkát most visszatekintve is hasz-
nosnak érzem.
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TÜSKÉS TIBOR

GALAMBOSI LÁSZLÓ

Ahhoz a nemzedékhez tartozott, amelynek tagjai az induló Jelenkorban pub-
likáltak elõször, akiket ez a folyóirat indított el. A nemzedéknek ma már sajnos ha-
lottai is népes számban vannak: Arató Károly, Bertha Bulcsu, Hallama Erzsébet,
Kampis Péter, Pál Rita... És Galambosi László. Bár írói és emberi útjuk többfelé
ágazott, az elsõ közlés, az írói bemutatkozás, a pályakezdés élménye egymáshoz
és a folyóirat „hõskorához” kötötte õket.

Galambosi László egy néhány száz lelkes baranyai faluban, Berkesden szü-
letett 1928-ban. Még bábaasszony segítette világra. Élete egyetlen megyéhez, Ba-
ranyához és egyetlen városhoz, Pécshez kötõdik. Apja falusi, felekezeti iskolai kán-
tortanító volt különbözõ baranyai falvakban: Berkesden, Magyarhertelenden,
Cserkúton. A család oda költözött, ahová a családfõt helyezték. Galambosi László
ugyanezeket a falvakat lakta végig. A változó falusi helyszín és a család társadalmi
helyzete kettõs élménnyel gazdagította. Egyfelõl a kántortanító apa az értelmiségi
léthez, a tanuláshoz, a könyvekhez, a zenéhez (a templomi orgonához), a költészet-
hez kötötte (a kántortanító írta a halotti búcsúztató verseket). Másfelõl a falusi kör-
nyezet, a barátok, a cimborák, a falusi szokásvilág a paraszti élet hagyományaival, a
népélet ismeretével, a lakodalmak, a halotti torok emlékével ajándékozta meg.

Tizenegy éves korában már pécsi diák, majd elvégzi a pécsi tanítóképzõt, és
tanítói oklevelet szerez. Átéli a háború borzalmait, rövid idõre behívják katonának,
majd hazakerül. 1944 telén Cserkúton társaival kéthetes hullákat, elesett német
katonákat hantol el. Az ötvenes években a pécsi Gyógypedagógiai Intézetben ta-
nít. Verseit irodalmi folyóirat elõször 1958 decemberében, az akkor induló Jelenkor
második száma közli. Személyesen ekkor találkoztam vele. Õ is gyakran látogatta
Lovász Pált, a Janus Pannonius Társaság volt fõtitkárát, aki értõ és szíves szóval
támogatta a fiatal költõket. Galambosi az év tíz hónapjában fogyatékos gyerekek-
kel foglalkozott, a nyári vakáció két hónapjában pedig fizetés-kiegészítésül nehéz
fizikai munkát vállalt, dolgozott a fakitermelésben, a sörgyárban, a szénbányában.
Életének újabb állomásai: házasság, gyerekszületés, válás... Majd újabb házassá-
got köt, újabb gyermeke születik... Aztán rátör a korai betegség, kórházba kerül,
1975-ben, negyvenhét éves korában korkedvezménnyel nyugdíjba vonul.

Versei könyvalakban a Lengõ fényhidak címû, háromszerzõs kötetben látnak
elõször napvilágot a Jelenkor-Magvetõ kiadásában, 1964-ben. Szerzõtársai az
ugyancsak akkor bemutatkozó másik két fiatal költõ, Makay Ida és Bertók László. A
kötet címét Galambosi László egyik verse adja. Verseirõl akkori benyomásomat egy
kis papírcetli õrizte meg a kötetben. Távirati stílusban ezeket a szavakat vetettem pa-
pírra: „a legkevésbé tudatos”, „erõs képteremtõ fantázia”, „az idilli szemlélet kísért”,
„kifinomult érzéki képek”... Elsõ önálló kötete, a Sárkányok és tûzfák 1976-ban jele-
nik meg a Szépirodalmi Kiadónál. A könyvrõl akkor részletes kritikát írtam. Költésze-
tének „vezérlõ csillagát”, két mesterét Weöres Sándorban és Juhász Ferencben lát-
tam. „Ritmikai készsége, a hangsúlyos verselés változatos formáival való játéka
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szinte bravúros. Rímei meglepõen eredetiek. Versei tele vannak zeneiséggel... A
versek asszociációs ereje nagy, a költõ merészen kapcsol össze egymástól távol
esõ dolgokat...” Mindezt példákkal is igyekeztem alátámasztani. Továbbá két ve-
szélytõl óvtam: egyfelõl a szecessziótól, a túldíszítettségtõl, a cifraságtól, a képek
önnemzõ burjánzásától; másfelõl az eszme- és gondolatnélküliségtõl, a mondandó
hiányától. És két óhajt fogalmaztam meg: az egyszerûsödés és a gondolati-értelmi
elmélyedés igényét. Nyilvánvaló, hogy ami változás, gyarapodás és egyszerûsödés
költészetében késõbb bekövetkezett, nem a kritika hatására történt. Ne tulajdonít-
sunk túl nagy szerepet a kívülálló véleményének. Galambosi költészetének tisztulá-
sát, gondolati gazdagodását a költõ belsõ fejlõdése, lírájának elmélyedése, a pél-
dákkal való szakítás, saját hangjának megtalálása eredményezte.

Életében – ha jól számolom – tizenegy önálló kötete látott napvilágot bizo-
nyos rendszerességgel, fõvárosi kiadóknál. Gyerekverseket tartalmazó három
könyve is megjelent. Mindez mérhetõ teljesítményt, költõi rangot, valamiféle elis-
merést is jelent. Ennek ellenére Galambosi László úgy érezte, hogy fokozatosan ki-
szorul a helyi irodalmi életbõl. Tisztelte a tekintélyt, de elvtelen megalkuvásra, lát-
szat-gesztusokra, hízelgésre nem volt hajlandó. Egy ideig, a hatvanas évek
második felében még beült a Nádor kávéházba, hogy Kende Sándorral, Rajnai
Lászlóval és másokkal találkozzék, és egy szimpla fekete mellett „agg szót ková-
csoljon”. Késõbb ezek az alkalmak is elmaradtak. A Jelenkor egyre ritkábban kö-
zölte verseit, könyveirõl nem írtak, majd teljesen kimaradt a folyóiratból. Író-olvasó
találkozókra nem hívták, a közös szereplésekbõl kihagyták. A megbecsülés külsõ
jelei is hiányoztak. Úgy érezte, az elismerés nincs arányban teljesítményével. Ke-
rülte az embereket. Magányos vadként visszavonult barlangjába.

Még 1970-ben Bertha Bulcsu hosszabb portré-interjút készített vele. Az ak-
kor negyvenkét éves költõt barátilag „Bölény úrnak” nevezte, aki egy pécsi panel-
házban él, és az õserõ és az önpusztítás megtestesítõjének, a társadalmon kívül
álló, hallgatag és szomorú, ám áradó érzelemvilágú költõnek láttatta. „Bölény úr-
ban van valami megszállottság, Bölény úr nagy álmodó, tûzlátó, virágkiáltó, erdõ-
ség, vadonság, messzeség nélkül sorvadó, mégis váró, remélõ, naponta újra ál-
modó maradt.” Pontos és pompás jellemzés a magányba, visszavonultságba,
visszhangtalanságba szorult költõrõl.

A következõ jelenetben is ma már valami szomorú jelképet látok.
Galambosi László élete utolsó éveiben sokat betegeskedett. Egy alkalom-

mal azt hallottam, hogy a pécsi Megyei Kórház belgyógyászati osztályán fekszik.
Meg akartam látogatni. Amikor a recepción a nevét mondtam, az ügyeletes nõvér
elküldött. Azt mondta: „Már tegnap hazament.” Aztán lent az utcán, amikor csaló-
dottan az autóbuszra vártam, találkoztam Galambosi hajdani iskolatársával, a ze-
netanár és karnagy Jandó Jenõvel. „Mit keresel errefelé?” – kérdezte. „Galambosi
Lacit szerettem volna meglátogatni a kórházban” – feleltem. „Hogy-hogy akartad?
Hiszen tõle jövök. Ott beszélgettem vele az elõcsarnokban...”

Utoljára telefonon beszéltem vele. Új gyerekverseskötet összeállítására biz-
tattam. Õ új – sajnos posztumusszá lett – verseskönyvének, a Virrasztó oltalomnak
a megjelenését várta. De már nem bízott venne, hogy megéri. Az évszázad utolsó
évében, 1999-ben hunyt el Pécsett, hetvenegy éves korában.
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Hány író sírjánál álltam már megrendülten a pécsi köztemetõben? Azoknak
a sírjánál, akikkel valaha együtt szerepelt Galambosi László a Jelenkorban. Itt bú-
csúztattuk Angyal Endrét, Bárdosi Németh Jánost, Csorba Gyõzõt, Fábián Istvánt,
Kampis Pétert, Lovász Pált, Pál Józsefet, Rajnai Lászlót, Szederkényi Ervint... De
még egyetlen elhunyt pécsi író temetésén a jelenlévõk nem voltak tanúi annak, ami
Galambosi László temetésén megtörtént. Az írószövetség, a testület, amelynek
tagja volt, az írótársak, a Jelenkor folyóirat nevében senki sem búcsúztatta
Galambosi Lászlót. Az írószövetség hivatalos tájékoztatójában, a kegyeleti rovat-
ban ugyan utólag az jelent meg, hogy a hetvenegyedeik évében elhunyt költõt „szö-
vetségünk nevében Cs. I. búcsúztatta”, azonban Galambosi László végakarata az
volt, hogy koporsója mellett „hivatalos személy” ne beszéljen. Nem is beszélt. Csak
barátai nevében búcsúzott tõle volt osztálytársa, diákkori barátja, Jandó Jenõ.

Nemes, magányos, szomorú, meg nem értett vadként élte le életét. „Bölény
úr” volt. Úgy is ment el.

Galambosi László

Mecseki szimfónia
Részlet

Földre ejti batyuját a hajnal,
menny-kalapos vándorló legény.
Markába pólyál házat, templomot,
térdepel a város közepén.
Sugár-ujjal függönyöket babrál,
bepislant a dóm zöld ablakán.
Vállát arany fákkal cirógatja,
kõkelyhe az öblös barbakán.
Madarakkal hajlong, körbesétál.
Száján gyárkürt, zászlósan ragyog.
Ezüst zsebébõl fésült kisfiúk,
bólintanak buksi Daindolok.

Ó, város, nézd a hajnal lila arcát,
tépett ködöktõl hányszor sebhelyes,
döfi a szél, szirt buktatja a mélybe;
fáradt szegény, a csizmája deres.
Tüzelj, hogy magát bátran melengesse,
kõkehelybõl kínáld, ha szomjazik.
Hajába szórd, lágy süvegére tûzd fel
rigókat ringató virágaid.
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Pécsi bûnügyek
Ne fogadj el édességet idegentõl,

de zenehallgatási meghívást se

ERNYES MIHÁLY

A SZÁZADFORDULÓ CUKROSBÁCSIJA
A Pécsi Királyi Törvényszék mint büntetõbíróság az 1900. november 30-án

megtartott nyilvános fõtárgyaláson a 8216/B.1900. számú vádhatározatában, a vizs-
gálati fogságban lévõ Eilingsfeld József pécsi lakos borbélymestert, a kiskorú
Bergán Mária sérelmére elkövetett erõszakos nemi közösülés büntette miatt kettõ
évi fegyházra és négy évi hivatalvesztésre ítélte, egyben kötelezte 24 korona utánjá-
rási, valamint 40 korona gyógyítási és kártérítési költség 15 napon belüli megfizeté-
sére. Az addig felmerült 41 korona 20 fillér bûnügyi költségnek az állam javára törté-
nõ megfizetését is elrendelte. A vádtanács elnöke dr. Simon József törvényszéki
bíró, tagjai Farkas Sándor királyi törvényszéki bíró és Fodor Ernõ királyi törvényszéki
albíró voltak. A jegyzõkönyvet dr. Csánk Dezsõ királyi törvényszéki aljegyzõ vezette.
A vádat mint közvádló dr. Gyenes József királyi ügyész képviselte, a védelmet dr.
Toldi Béla ügyvéd látta el. Az ítélethozatalra a vád és a védelem meghallgatását kö-
vetõen került sor. Eilingsfeld Kisnyárádon született 1868. május 4-én, római katoli-
kus vallású, nõs, gyermektelen, tartalékos tizedes, vagyontalan volt.

Elõzmények
1900. augusztus 7-én, egy verõfényes nyári napon, délután 3 és 4 óra között

Eilingsfeld József a pécsi vasútállomás közelében lévõ borbélymûhelye elõtt üldö-
gélt, amikor az indóház felõl arra jött régi ismerõse, Málnási György kölkedi lakos.
A viszontlátás örömére együtt italoztak. Elõször megjelentek a szomszédos
Prekesztics Antal kocsmájában, ahol 2 liter bort fogyasztottak. E mennyiséget,
Prekesztics Antalné nem igazolta teljes egészében, mivel emlékezete szerint csak
1 liter bort szolgált fel, bár nem zárta ki azt, hogy nem emlékezett pontosan, és 2 li-
ter bort adott ki Málnásiéknak. Ezt követõen Szigeti Ede kocsmájába mentek, ahol
a késõbbi vádlott szerint ötször fél liter bort rendeltek. Erre vonatkozóan Málnási
György azt mondta, hogy csak háromszor fél liter bort kértek, de fenntartotta annak
lehetõségét, hogy társa többet is ivott, mivel tõle gyakran távolabb ment, olyankor
pedig nem figyelt rá. E kocsmában többen tekéztek (kugliztak), akik közé õk is be-
álltak. Az egyik tekézõ 9 bábot döntött egy dobásra, amiért 1 liter bort tartozott fizet-
ni, amelybõl minden játékos ivott. A kocsmáros elmondása szerint Eilingsfeld Jó-
zsef már annyira ittas volt, hogy amikor a tekegolyót kidobta, majdnem elesett,
ezért a többiek nem is játszottak vele tovább, hanem összepakoltak és hazamen-
tek. Este 7 óra elmúlt már, amikor betértek a Mátyás király szálloda kocsmául szol-
gáló pincehelyiségébe, és ott ki-ki közülük fél liter bort rendelt. E helyiségben tar-
tózkodott már Bergán István a feleségével és 9 éves, Mari nevû kislányával.
Vádlott velük szóba elegyedett és hallotta, amikor a kislány kérte édesapját, menje-
nek ki az utcára a szomszédos kávéházban játszó zenekart hallgatni.
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A bûncselekmény
Maga a bûncselekmény, mondhatni, rövid idõ alatt és „zavaró körülmények-

tõl” mentesen történt meg. Eilingsfeld magához édesgette a kislányt, majd átment a
szomszédban még nyitva tartó boltba, ahol cukorkát vásárolt kiszemelt áldozata
számára. A cukorral bizalmat gerjesztett, és egy alkalmas pillanatot kihasználva a
kislányt kicsalta a kocsmából az utcára azzal, hogy a zenekart ott hallgassák to-
vább. Az alkalmat egy szerencsejátékos megjelenése teremtette meg, aki a kocs-
mában lévõket, köztük a Bergán házaspárt is maga köré gyûjtötte, hogy áruját – fõ-
leg piperecikkeket – apróbb pénzösszeg kockára tétele mellett nyerjék el. A
vendégek figyelmét lekötötte a szerencsejátékos, mindössze 2 ember távozott a
kocsmából, a cukrosbácsi és az áldozata.

Az utcára érve azonban nem a kávéház elé mentek, hanem a vádlott kezénél
fogva húzni kezdte a kislányt a vasúti indóház melletti rétre, ahol a földre lökte és kö-
zösült vele. A szörnyû élményt a bírósági jegyzõkönyv a következõképpen tartal-
mazza: „A kis Bergán Mariska vádlottnak ezt a cselekményét úgy adja elõ, hogy vád-
lott õt földhöz vágta, kigombolta a nadrágját, hegyibe feküdt, betette testjét az õ
testjébe, lökdösõdött, mire érezte, hogy folyik valami reája és véres lett.” Nem tudni,
hogy az áldozattá vált kislány miért ment engedelmesen késõbbi támadójával, miért
hagyta magát kezénél fogva húzni, vezetni, miért nem próbált elmenekülni. Vélhetõ-
en az élete hajnalán járó gyermek nem gondolt arra, hogy a hozzá kedves, neki cuk-
rot is hozó bácsit nem a jó szándék vezérelte, hanem valamilyen aljas cél.

A nyomozás
A kislány ezt követõen elszaladt, de nem sokáig tudott futni. A kocsmához

két fiú vezette vissza a félelemtõl remegõ, meggyötört gyermeket. Támadója eköz-
ben – saját elmondása szerint – az indóház melletti réten elaludt.

Az édesapa idõközben észrevette kislánya eltûnését és keresésére indult, de
mivel nem találta, a rendõrségen is bejelentést tett. Málnási Györgytõl megtudta, kivel
érkezett a kocsmába, melyet követõen egy rendõrrel Eilingsfeld lakására ment, de õ
még nem volt otthon. A kislány elõkerülése után elmondta apjának, hogy mi történt, aki
nyomban feljelentést tett a rendõrségen. A lefoglalásra került véres ruházat és a más-
nap elvégzett orvosi vizsgálat alátámasztotta a kislány által elmondottakat. A beszer-
zett bizonyítékok – az orvosi látlelet és vélemény, a törvényszéki orvos véleménye, a
bûnjelül szolgáló leánygyermek alsóruhák véres volta és a felvett vallomások – kétsé-
get kizáróan meggyõzték a hatóságokat arról, hogy a súlyos bûncselekményt
Eilingsfeld József elkövette. A cukrosbácsi az idõ alatt került haza lakására, amíg
Bergán István a feljelentést megtette. Amikor megtudta, hogy egy rendõr kereste, sé-
tapálcát vett magához és bement a rendõrségre, ahol tettét elismerte.

A vádlott ittassága
Fontos volt annak kiderítése, hogy az elkövetett cselekmény, ittassága miatt

a vádlottnak beszámítható, avagy sem. Az kétséget kizáróan megállapítást nyert,
hogy a vádlott a cselekmény elkövetésekor ittas volt. Ezt megerõsítette több tanú
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vallomása is. Így Málnási György elmondása az elfogyasztott italmennyiségre vo-
natkozóan, Német József tanú azon vallomása, mely szerint a vádlott a kérdéses
napon este 8 és 9 óra között hívta õt a Mátyás király szálló pincéjébe, de õ nem
ment le, mert a vádlottat ittasnak találta. Ugyanezen tanú azt is elmondta, hogy a
vádlott a szálló elõtti utcarészen vizelt, annak ellenére, hogy az utca a szomszédos
kávéház ívlámpája által jól megvilágított volt, és a közelben többen is tartózkodtak.
Amikor a vádlott hazaért, a kaput Szende Jánosné nyitotta ki. Elmondta, hogy bár a
vádlott nem dülöngélt és nem is szólt hozzá, mégis olyan ittasnak látta, amilyennek
korábban még semmikor sem. A hazatérõ, egyébként részegeskedõ Eilingsfeld
József rendkívül dúlt arca tette rá ezt a benyomást. Állapota azonban nem volt
olyan, „ittassága semmi esetre sem lehetett olyan fokú”, amely cselekményének
beszámíthatóságát kizárná. Erre utalt Rácz József, a szálló alkalmazottjának vallo-
mása, mely szerint a vádlott nem tántorgott, csak jókedvû ittas ember benyomását
keltette. E vonatkozásban különösen fontos érvet jelentett az, hogy a vádlott cukrot
vett kiszemelt áldozatának „nyilván azért, hogy abban önmaga irányában bizalmat
gerjesszen és aztán midõn a bizalmat kinyerte éppen azt a legalkalmasabb pillana-
tot használta fel a kislánynak a korcsma helyiségbõl való elvezetésére, amidõn az
ott voltak a fentebb említett szerencsejátékos köré gyûltek, midõn tehát azt észlel-
te, hogy õt kevésbé figyelhetik meg. De ezen kívül a kislánynak elvezethetésére
felhasználta a kislánynak a szülei irányába elõzõleg kifejezett azt a kívánságát is,
hogy szeretné az utcán hallgatni a szomszédos kávéházból hallatszó zenét.”

Az elkövetõ meggondolt cselekedetére utalt az is, hogy a kislányt például
nem a kocsma udvarába vagy istállójának valamely félreesõ zugába, hanem a több
száz lépésre lévõ rétre vezette, „ami kétségtelenül amellett szól, hogy vádlott bizto-
sítani akarta magát az esetleges meglepetés ellen. Végül vádlott cselekményének
beszámíthatósága mellett szól az is, hogy midõn a cselekmény elkövetése után
hazament és otthon értesült arról, hogy rendõr járt nála, õ nyomban a rendõrség-
hez ment, jóllehet nyilvánvaló, hogy akkor már az italozás óta elmúlt 1–2 óra alatt
az elfogyasztott bor gõze jobban kifejlõdhetett benne és még ittasabb lehetett, mint
a cselekmény elkövetésekor.” A cselekmény tehát a vádlottnak beszámítható,
ezért a 12 éven aluli, tehát akaratnyilvánításra képtelen állapotban lévõ sértetten
elkövetett bûncselekményben a bíróság bûnösnek mondta ki Eilingsfeld Józsefet,
és marasztalásul büntetést szabott ki.

Enyhítõ körülmények
Különösen érdekesek az enyhítõ körülmények, amelyeket a bíróság tekintetbe

vett: a vádlott büntetlen elõélete; a vádlott ittas állapota; a törvényszéki orvos azon vé-
leménye, hogy a sértett kislány sérülései 13 napon belül teljesen begyógyulnak és a
cselekmény a kislány egészségi állapotára hátráltató befolyással egyáltalában nincs, s
hogy a vádlott neje, vallomása szerint, megbocsátotta vádlott cselekményét.

Nem vették figyelembe vagy nem tartották fontosnak azt, hogy egy ilyen
bûncselekmény egész életre kiható lelki sérülést okoz. Fontos volt viszont a fele-
ség – igaz, csak vallomása szerinti – megbocsátása.
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A vádlott augusztus 17-tõl három hónapot vizsgálati fogságban töltött, amit
büntetésébe beszámítottak. E tény arra enged következtetni, hogy a bûncselek-
ményt a vizsgálat alatt súlyának megfelelõen kezelték, az csak a bírósági döntések
idejére vált enyhébb megítéltetésûvé.

Az ítélet
Az ügy fellebbezés folytán 1901. március 6-án a Pécsi Itélõtábla elé került,

ahol nem nyilvános fellebbviteli fõtárgyaláson a büntetést 9 hónapi börtönre csök-
kentették, mivel a fellebbviteli bíróság szerint a vádlott nagyfokú ittasságát a tanúk
bizonyították, mely állapot a beszámíthatóságát jelentékenyen korlátolta. Nyoma-
tékos enyhítõ körülményként értékelték a vádlott büntetlen elõéletét. Az ítélõ taná-
csot dr. Balogh Károly elnök vezette, segítségére 4 ítélõ bíró volt.

A bûnügy a Magyar Királyi Curiát is megjárta, ahol a nagyfokú ittasság miatt be-
jelentett semmisségi panaszt elutasították. A nyilvános tárgyalás 1901. október 22-én
történt meg, ahol a koronaügyész meghallgatása után hozta meg végzését a bíróság.

A jogszabályokról
Az ügy szempontjából irányadó volt az 1878. évi V. törvénycikk A magyar bün-

tetõtörvénykönyvrõl és az 1896. évi XXXIII. törvénycikk A bûnvádi perrendtartásról.
A közreadott bûncselekményt a Büntetõtörvénykönyv 232. §-a foglalta ma-

gába. E szerint erõszakos nemi közösülés bûntettét követi el, és tíz évig terjedõ
fegyházzal büntetendõ:

1. a ki valamely nõszemélyt erõszakkal, vagy fenyegetéssel arra kényszerít,
hogy vele házasságon kívül nemileg közösüljön;

2. a ki valamely nõszemélynek öntudatlan, vagy akarata nyilvánítására,
vagy védelmére tehetetlen állapotát arra használja fel, hogy vele házasságon kívül
nemileg közösüljön; akár õ idézte elõ állapotát, akár nem.

Az elsõ fokon eljárt Pécsi Királyi Törvényszék a Büntetõtörvénykönyv 91.
§-át vette figyelembe, amikor az enyhítõ körülményeket értékelte. „Ha pedig az
enyhítõ körülmények túlnyomóak: cselekményre a megállapított büntetésnek leg-
kisebb mértéke megközelítendõ vagy alkalmazandó.”

A Pécsi Királyi Ítélõtábla a 92. §-ra hivatkozva enyhítette tovább a büntetést.
E szakasz lehetõvé tette az enyhítõ körülmények nyomatékossága folytán az eny-
he büntetés és az enyhébb büntetési fokozat kiszabását.

Az ittasság vizsgálatát mint beszámítást kizáró okot a Büntetõtörvénykönyv
76.§-a alapozta meg, mely szerint „Nem számítható be a cselekmény annak, a ki
azt öntudatlan állapotban követte el vagy kinek elmetehetsége meg volt zavarva és
e miatt akaratának szabad elhatározási képességével nem bírt.”

Ezen ügynek is tanúsága, hogy cukrosbácsik minden korban voltak, és min-
den bizonnyal lesznek is. Ezért örökérvényû a szólás: Ne fogadj el édességet ide-
gentõl! Esetünkben zenehallgatásra szóló meghívást sem.

Forrás: Baranya Megyei Levéltár VII.2.b. Pécsi Királyi Törvényszék iratai.
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In memoriam Péterfia Zoltán
1909–2005

Július 9-én elhunyt Péterfia – születési nevén Petricz – Zoltán, aki a Pécsi Tu-
dományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara lektorátusán 1953-tól jogászgenerá-
ciókat oktatott német és orosz nyelvre 1975-ig. E sorok írója a PTE Állam- és Jogtu-
dományi Karán tanítványként, majd kollégaként mint Pécs város Tudományos
Ismeretterjesztõ Társulata pécsi nyelvi szekciójának alapítóját, nyelvtanárát, pécsi
nagyüzemek, például a Zsolnay- és a Bõrgyár nagylétszámú nyelvtanfolyamainak
oktatóját ismerte meg. Több mint négy évtizedes tanítói életpályájából a Pécsett töl-
tött 23 év a kiegészül még az orosházi iskolákban (a legjelentõsebbet említve, az
Orosházi Evangélikus Gimnáziumban) eltöltött 17 évvel. Az egykori diák sok más ta-
nítványával együtt következetes, türelmes és eredményes tanárként gondol rá
vissza. Az emlékezõt, amikor a 20. századot átívelõ személyes sors mozzanatait
összerakja, megragadja a hívõ ember minden életszakaszán és tevékenységén át-
ívelõ hûsége hivatásához, családjához, s tágabb, választott nemzeti közösségéhez.
Láthatjuk mint tízgyermekes család patriarchális családfõjét, mint szellemiekben
gazdag és alkotó asszony társát, továbbá mint környezetében szellemi közössége-
ket építõ és ápoló személyt. Péterfia Zoltán ezen tulajdonságai és törekvései kihívó
ellenpontot, összehasonlítási alapot jelentenek a ma egyre kisebb közösségekben
élõ, individualizált, karriert hajszoló, sokszor magányos életû embere számára.
Péterfia Zoltán hivatástudattal rendelkezõ, többgenerációs tanítói családban szüle-
tett Tótkomlóson. Édesapja Petricz Mihály a tótkomlósi szlovák iskolában tanított.
Édesanyja, Joób Margit magyar anyanyelvû tanító volt. A Pázmány Péter Tudo-
mányegyetemen ismerkedett meg Patek Karolával, késõbbi társával. Karola édes-
apja a családi emlékezet szerint cseh származású volt. A leleményes Petricz házas-
pár úgy próbált a maga számára munkalehetõséget teremteni, hogy ismervén
Orosházán az oktatásban uralkodó állapotokat, gimnáziumi elõkészítõ tanfolyam
szervezésébe fogott. Végül Orosházán négyosztályos evangélikus algimnáziumot
hoztak létre. Megkezdõdött az életpálya kiteljesedése a 127. zsoltár szellemében.
1935-ben megszületett elsõ gyermekük, majd õt kilenc gyermek követte. 1996-ban
alapítja meg a Magyar Fészek Alapítványt. Az alapítvány célja kettõs: a magyar kul-
túra megtartása, a keresztény hittõl vezérelve, fellépést szorgalmaz az öngyilkosság
és abortusz ellen. Alappal tételezhetjük fel, hogy Péterfia Zoltán apai ágán keresztül
a szlovák, felesége apai ágán keresztül a cseh kultúrában fellelhetõ életfelfogás köz-
vetítõdött, a Trianon utáni szétzilált magyar közösségbe illeszkedett, vallásos hitébõl
eredõen közösségét elfogadó, azt hûen szolgálni és vele együtt érvényesülni akaró
család életfelfogásába. Mindkét kultúra erõteljesen hordozza a teljes emberi élet ide-
álját, ennek tükrében fokozottabban érezték, hogy az életközegüket jelentõ magyar
közösség sérült és lemond a teljes életrõl, veszélyesen önpusztítónak tûnõ életvitelt
folytat, hogy ide ízesült utódaiknak nem képes kellõen biztos jövõt, környezetet nyúj-
tani. Ezt a megemlékezést is fel szeretném használni arra, hogy megköszönjem
Péterfia Zoltánnak és feleségének a nehéz sorsú magyar közösségünkért való ag-
gódását és példaként állítható erkölcsös küzdelmüket.

Fodor Márta
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In memoriam Cserta Péter
1923–2005

Cserta Péter Baján született 1923-ban. Tanulmányait szülõvárosában kezdte,
ahol a III. Béla Gimnáziumban érettségizett. Egyetemi tanulmányait a Magyar Királyi Jó-
zsef Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végezte, ahol 1945-ben szer-
zett kohómérnöki, majd 1963-ban a Budapesti Mûszaki Egyetemen gazdasági mérnöki
oklevelet, az energiagazdálkodási ágazaton. 1945-ben az egyetemi évek után Baján, a
Gázmûveknél kezdte mérnöki munkáját. Ötéves gázgyári tevékenysége idején a háború-
ban leállított gázgyár újraindításában mûködött közre.

1950-ben a Komlói Erõmûbe került, ahol az egyetemen szerzett elméleti tüze-
léstani ismereteit a kazánüzemben hasznosította, s a liászkorú, nehezen elégethetõ
kõszenek tüzelésében szerzett értékes tapasztalatokat mint kalorikus osztályvezetõ.

1958-tól nyugdíjazásáig, 1983-ig a Pécsi Hõerõmûben dolgozott, elõbb, mint
üzemviteli osztályvezetõ, késõbb pedig szintén osztályvezetõként az Üzemgazdasági
Osztály élén. A hõerõmû indulását megelõzõen a termelés elõkészítése, annak szerve-
zése, majd az erõmû szénszállításának kialakítása volt a fõ feladata.

Fontos feladata volt a pécsi és komlói szenekbõl összeállítható optimális szénkeve-
rék kikísérletezése és e szénkeverék folyamatos biztosítása. Mindezek mellett ellátta a vál-
lalat fõenergetikusi feladatait is. A hosszú évek tapasztalatainak felhasználásával 1970-
ben védte meg Miskolcon, mûszaki doktori értekezését a tüzelõanyagok optimalizációja té-
makörben. Az erõmûben végzett munkája mellett hosszú évekig tanított a Pollack Mihály
Mûszaki Fõiskolán, és húsz éven keresztül a Janus Pannonius Tudományegyetem Köz-
gazdasági Karán címzetes egyetemi docensként.

Szakmai és pedagógiai munkája mellett három egyetemi jegyzete jelent meg. Külön-
bözõ szakmai folyóiratokban is publikált a tüzeléstechnika, környezetvédelem és hulladék-
hasznosítás témakörökben. Tárgyszerû tudásáért, az ismeretek közérthetõ, gyakorlati pél-
dákon keresztül történõ átadásáért egyaránt tisztelte diák, közvetlen munkatárs vagy
munkahelyi vezetõ. Szakmai életútja – amely szoros szálakon kötõdött az energetikához –
eredményezte azt a megbízást, amely a Pécsi Erõmû fennállásának 35. évfordulója alkalmá-
ból megjelentetett monográfia megírására kérte fel. Dr. Cserta Péter precíz, hozzáértõ, a
részleteket is hitelesen bemutató munkát hagyott hátra az utókornak, amely az 1900-as évek
elejétõl az 1980-as évek végéig, teljes körû feldolgozásra törekedve mutatja be A
mecsekvidéki villamosenergia-termelés történetét. Ez a mû, amelybõl részletek e folyóirat
korábbi számaiban megjelentek, ipari, technikatörténeti és kortörténeti jelentõséggel bír.

Dr. Cserta Péter az erõmûves szakma magas szintû mûvelõje, kiváló mérnök és
köztiszteletben álló ember volt, aki pályafutása idején tevékenységével naponta bizonyí-
totta, hogy az erõmûves szakma kitartást és teljes odaadást kíván, ugyanakkor alkotó
mérnöki munkát jelent. Olyan ember volt, aki a problémák mögött kérdéseket látott, és az
ezekre megfogalmazott válaszok elõsegítették az energetika fejlõdését. Akik ismertük,
ma is a barátságos, segítõ, útbaigazító embert látjuk magunk elõtt. Azt a képet õrizzük,
ami a szelíd bölcsességet, a szeretet, a derût, az elhivatottságot sugározza személyérõl.

1995-ben a Miskolci Egyetemtõl ötvenéves mérnöki pályafutása elismeréséül
aranyoklevelet kapott. Ahhoz a mérnökgenerációhoz tartozott, aki legendás precizitásá-
val úgy szervezte életét és munkáját, hogy befejezett életpályát hagyott maga mögött.
2005. július 20-án hunyt el. Az elmúlás tudomásulvétele mellett sokunkban megmarad a
személye felé irányuló õszinte tisztelet és az igazi mélységes emberi kapcsolat.

Halmos Gábor
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In memoriam Kassai Miklós
1938–2005

A magyar geológus-társadalom ismét elvesztett egy markáns egyéniséget! 2005.
július 8-án a Magyar Geológiai Szolgálat Dél-Dunántúli Területi Hivatalának nyugalmazott
szak-fõtanácsosa, dr. Kassai Miklós 67 éves korában váratlanul elhunyt. Személyében ki-
váló szakember, nemzetközi hírû kutató, a Pannóniai medence déli részének egyik, ha
nem a legkiválóbb ismerõje távozott az örökkévalóságba. Ízig-vérig pécsi ember volt, azaz
helyi megnevezéssel „tüke”, akit születésétõl haláláig úgyszólván minden rezdülése ehhez
a városhoz, ehhez a vidékhez kötött, és amelyet tartósan a világ kincséért sem hagyott vol-
na el. Ide vezetett az út vissza akkor is, ha külföldi kötelezettségeknek tett eleget.

A „szakmával” érettségije után találkozott elõször, amikor az akkori Pécsi
Uránércbánya Vállalat Mélyfúró Üzemének geológiai szolgálatához került mint operátor
(kézi sugárzásmérõvel dolgozó terepi ember). Innen került aztán a Miskolci Nehézipari
Mûszaki Egyetemre, ahol 1963-ban geológus mérnöki diplomát szerzett. Ezután vissza-
tért ahhoz az üzemhez, ahonnan elindult. A kezdõ szakember számára a sors szép aján-
dékot nyújtott: az uránkutatás nagy kibontakozásának és zenitjének aktív résztvevõje le-
hetett. De azon a helyen kellett megtapasztalnia annak lehanyatlását is. Kezei közül
kiváló munkák kerültek ki, amelyek egyike-másika ma is megkerülhetetlen alapmunká-
nak számít. Ilyen pl. egyetemi doktori értekezése a jakabhegyi homokkõ fácies- és kor-
kérdéseirõl, vagy a Villányi-hegység perm idõszaki képzõdményeirõl írt monográfiája.

1972-ben kutatómunkáját a Magyar Állami Földtani Intézet Dél-dunántúli Területi
Szolgálatánál folytatta, ahol kiválóan kamatoztatta korábbi munkahelyén szerzett széles-
körû kutatási tapasztalatait. Sok-sok munkája közül kiemelkednek a Dél-Dunántúllal kap-
csolatos különbözõ tematikus térképek, továbbá a „szennyezõdés-érzékenységi térké-
pek” elveinek, szerkesztésének és gyakorlati alkalmazásának kidolgozása, valamint a
földtani potenciál program megalkotása és megvalósítása Dél-Dunántúl területére.
1978-tól nyugállományba kerüléséig a MÁFI Területi Szolgálat, majd utóda, a Magyar
Geológiai Szolgálat Dél-dunántúli Területi Hivatalának vezetõi tisztségét töltötte be. Meg-
mérette magát a külföldi kutatómunkában is. 1973–74-ben a KFH megbízásából sikeres
ásványi nyersanyagkutató expedíciós munkálatokat vezetett Mongóliában.

Közvetlen szakmai munkája mellett élénken részt vett a hazai, és hosszabb idõn
át a külföldi tudományos közéletben is. Az IGCP 5. Projectjének a perm idõszaki képzõd-
mények korrelációjával foglalkozó szakkérdéseit fogta össze, a Kárpát-Balkáni Geológiai
Asszociáció Tektonikai Bizottságában hasonló feladatokat látott el a paleozóikum tekto-
nikájával kapcsolatban. Két idõszakon át a hazai IGCP Bizottság titkára is volt. 1962-tõl a
Magyarhoni Földtani Társulat tagja, ahol elsõsorban a Dél-dunántúli Területi Szervezet-
ben aktívan mûködött és hosszú idõn át vezetõségi tag volt, de az országos bizottságok-
ban is tisztségeket töltött be egészen a haláláig. Példaértékû a szûkebb hazájában Pé-
csett és Baranya megyében végzett aktív közéleti munkája. A Pécsi Akadémiai Bizottság
Környezettudományi Szakbizottságának elnöke, a Baranya Megyei MTSZ alelnöke, és
ebben a minõségében a székház felépítésének motorja.

Dr. Kassai Miklósnak életútja a vázolt sikerek ellenére rögös volt. A „mélybõl” jött
és ott szerzett küzdeni tudást. Szókimondását élete végéig megõrizte. Kiváló vitakész-
ség, egyenesség, hûség önmagához és a közösséghez, amelyben dolgozott, hûség vá-
rosához, valamint nagyfokú problémalátó képesség és empátiakészség jellemezte. Ha-
lálával a tudomány, és szûkebb értelemben a földtan egyre ritkább kutató típusa távozott
köreinkbõl az örökkévalóságba. Õrizzük meg emlékét!

Szederkényi Tibor
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In memoriam Bársony János
1938–2005

„…nõttön nõ tiszta fénye
Amint idõben és térben távozik”

Arany János

Igaz, és nagy ember volt, ez már most megítélhetõ. Dr. Bársony János a Pécsi
Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Karának mérnöke, vezetõje, tanára szen-
vedéllyel élte meg életét, szakmáját. Személye olyan kiváló adottságokat mutatott, mint
a világos és kreatív mérnöki gondolkodás, ragyogó kombinatív készség, a szintetikus
látásmód, önfegyelem, kitartás, akaraterõ, modorosság nélküli egyenesség, idõérzé-
kenység és az önmagával harmóniában élõ emberre jellemzõ sziporkázó humor.

Sorsa, értékeinek és választott oly nagyon szeretett mérnöki létének megfelelõ
kiszámíthatóságával alakult.

1940. január 12-én született. Érettségi után elsõ mérnöki diplomáját 1963-ban
szerezte Budapesten, az Építõipari és Közlekedési Mûszaki Egyetem Mérnöki Karának
Híd és Szerkezetépítõ szakán.

1979-ben építész-statikus szakmérnöki diplomával a kezében lépett ki a Buda-
pesti Mûszaki Egyetem kapuján.

1963 és 1973 között irányító, tervezõ, mûszaki osztályvezetõ munkakörök fele-
lõs betöltõjeként tevékenykedett.

Életében és a mi életünkben is jelentõs esztendõ az 1973-as, amikor a Pollack Mi-
hály Mûszaki Fõiskolára került, ahol tanárként mérnökhallgatók ezreinek adta át kiemel-
kedõ mérnöki alkotások megteremtõjeként szaktudását, hitét, elkötelezettségérzetét.

Képességeinek, felkészültségének megfelelõen fõigazgatóhelyettesként, intézet-
igazgatóként is dolgozott. 1997-ben beruházási és fejlesztési rektorhelyettesi pozícióban
értõen foglalkozott az egyetem és a felsõoktatás gondjaival, problémáival. Realista gon-
dolkodásmóddal szemlélte a jelenségeket. Nemcsak a ma, hanem a holnap diszciplínái-
ból indult ki, amikor fejlesztette a nemzetközi kapcsolatrendszert. 2002-tõl választott fõ-
igazgatóként hittel, kitartással és eredményesen kezdte tovább építeni a Pollackot.

Egyértelmûen az Õ vezetõi érdeme, hogy ma a Pécsi Tudományegyetemnek
olyan mûszaki kara van, melynek nevébõl a fõiskolai jelzõ kikerült. Megélhette vágyá-
nak teljesülését, az általa teremtett egyetemi szintû kar elsõ dékánja lett. Mint vezetõ el-
évülhetetlen érdemeket szerzett egy olyan munkakapcsolat rendszer kialakításával,
fejlesztésével – országosan és regionálisan –, amely a mérnöki munka, az oktatási te-
vékenység tudományt megtermékenyítõ és gyakorlatban is hasznosítható gazdag
eredményét hozta.

Igazi példakép, tiszta erkölcsével a munkában és a családban egyaránt. Szigorú
mércével mérte önmagát és környezetét. Családszeretete, mélységes volt. Csillogó
szemekkel szólt unokái életre nyiladozásáról és arról, hogy milyen melegséggel fogták
õt körbe mint Férjet, mint Apát és mint Nagyapát.

Egy igaz és nagy ember hagyott itt bennünket. Emléke elõtt tisztelgünk!
A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Kara oktatói és dolgozói nevében.

dr. Pais Ella Regina dékánhelyettes
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Kígyós Sándor: Gömb és hasáb (1980) 2005
PTE Ifjúság útja 6.
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2005. SZEPTEMBER 1. PÉCS VÁROS NAPJA

Ünnepi ülést tartott a város önkormányzatának képviselõtestülete a pécsi Nem-
zeti Színházban, melynek keretében kitüntetések átadására került sor.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének zárt ülésén hozott
392/2005. (06.23.) sz. határozata alapján

DR. TÓTH JÓZSEF

úrnak, rector emeritusnak, a Pécsi Tudományegyetem megújulásáért végzett ki-
emelkedõ munkájáért, elévülhetetlen érdemeiért a

PÉCS VÁROS DÍSZPOLGÁRA
kitüntetõ címet, és az ezzel járó 300 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés dr. Bödõ László úrnak, Pécs város sportéletének szervezésében
és irányításában, valamint sporttörténetének feldolgozásában végzett több évti-

zedes kiemelkedõ munkájának elismeréseként a
PRO CIVITATE EMLÉKÉREM

kitüntetést, és az ezzel járó 300 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés dr. Ujvári Jenõ úrnak, a kultúra és népmûvelés terén végzett ki-
emelkedõ munkája, vezetõi tevékenysége, a pécsi ókeresztény temetõ-együttes
világörökségi címének elfogadtatása terén szerzett elévülhetetlen érdemei, eddi-

gi életmûve elismeréséül a
PRO CIVITATE EMLÉKÉREM

kitüntetést, és az ezzel járó 300 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés dr. Bezerédy Gyõzõ úrnak, helytörténeti életmûvének elismerése-
ként – posztumusz – a

PRO CIVITATE EMLÉKÉREM
kitüntetést, és az ezzel járó 300 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés dr. Diófási Lajos úrnak, a borszõlõtermesztés és borkészítés tudo-
mányos alapjainak feltárása, technológiájának továbbfejlesztése érdekében vég-

zett, közel öt évtizedes kiemelkedõ munkájának elismeréseként a
PRO COMMUNITATE EMLÉKÉREM

kitüntetést, és az ezzel járó 250 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés Papp Béla úrnak, Mecsek-ÖKO Rt. vezérigazgatójának, Pécs Me-
gyei Jogú Város korábbi alpolgármesterének, több jelentõs önkormányzati beru-
házás megvalósulásában, a pécsi önkormányzati közüzemi gazdálkodó szerve-

zetek stabilitásának megteremtésében végzett munkájának elismeréseként a
PRO COMMUNITATE EMLÉKÉREM

kitüntetést, és az ezzel járó 250 000 Ft jutalmat adományozza.
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A Közgyûlés Nagy Sándor úrnak, az Ifjúsági Központ igazgatójának, három évti-
zedes kiemelkedõ közmûvelõdési, intézményvezetõi és kulturális menedzseri

munkájának elismeréseként a
PRO COMMUNITATE EMLÉKÉREM

kitüntetést, és az ezzel járó 250 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés Gyurok Ernõné dr. Bódi Csilla asszonynak, a Dél-Dunántúli Regi-
onális Forrásközpont Kht. ügyvezetõ igazgatójának sokrétû szociális igazgatási

és vezetõi feladatainak magas színvonalú ellátásáért a
VÁROSHÁZA EMLÉKÉREM

kitüntetést, és az ezzel járó 200 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés dr. Molnár István úrnak, a közigazgatásban eltöltött több évtizedes
lelkiismeretes, eredményes munkájának, érdemeinek méltó elismeréséül a

VÁROSHÁZA EMLÉKÉREM
kitüntetést, és az ezzel járó 200 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés Nagy Sándorné asszonynak, a magyar–finn és a magyar–spanyol
kapcsolatok terén végzett, több évtizedes önzetlen munkájáért a

VÁROSHÁZA EMLÉKÉREM
kitüntetést, és az ezzel járó 200 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés dr. Pap József úrnak, a város arculatának formálása terén, több
évtizeden keresztül végzett munkájáért, kiemelkedõ városrendezõi

tevékenységéért a
VÁROSHÁZA EMLÉKÉREM

kitüntetést, és az ezzel járó 200 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés Laknerné Brückler Andrea asszonynak, a Pécsi Kulturális Köz-
pont igazgatójának két és fél évtizedes kiemelkedõ népmûvelõi és vezetõi mun-

kájának elismeréseként a
PÉCS VÁROS KÖZMÛVELÕDÉSI DÍJA

kitüntetést, és az ezzel járó 150 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés Tratnyek Magdolna asszonynak, a Pázmány Péter Utcai Általános
Iskola és Óvoda igazgatójának, kiemelkedõ pedagógusi és vezetõi munkájának

elismeréseként a
PÉCS VÁROS OKTATÁSI DÍJA

kitüntetést, és az ezzel járó 150 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés Tillai Aurél úrnak, több mint öt évtizedes zeneoktatói, karvezetõi,
karnagyi és zeneszerzõi tevékenységének elismeréseként a

PÉCS VÁROS MÛVÉSZETI DÍJA
kitüntetést, és az ezzel járó 150 000 Ft jutalmat adományozza.

126

ROMVÁRY FERENC

126
Psz_2005_03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2005_03_Osz\Psz_2005_03-Osz_10.vp
Tuesday, February 12, 2013 10:31:55 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



A Közgyûlés Viczay Alajos úrnak több mint négy évtizedes súlyemelõ edzõi te-
vékenysége és kiemelkedõ edzõi eredményeinek elismeréseként a

PÉCS VÁROS TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJA
kitüntetést, és az ezzel járó 150 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés dr. Papp Tivadar úrnak, okleveles erdõmérnöknek, a Mecseki Er-
dõgazdaságnál végzett, közel négy évtizedes, kiemelkedõ színvonalú munkájá-

nak elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából a
PÉCS VÁROS MÛSZAKI DÍJA

kitüntetést, és az ezzel járó 150 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés Herczeg Ferencné asszonynak, a Xavér utcai Egyesített Szociális
Intézmény igazgatójának, sokrétû, a szociális gondozottak ellátásáért végzett ki-

emelkedõ munkája elismeréseként a
PÉCS VÁROS SZOCIÁLIS DÍJA

kitüntetést, és az ezzel járó 150 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés Balassa Zsoltné asszonynak a több mint három évtizedes, köz-
igazgatásban végzett, kiváló szakmai munkájának elismeréseként a

PÉCS VÁROS KÖZSZOLGÁLATI DÍJA
kitüntetést, és az ezzel járó 150 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés dr. Kukai Tibor úrnak, a Pécsi Tudományegyetem Pollack M. Mû-
szaki Fõiskolai Kar Tudományos fõigazgató-helyettesének a pécsi egyetemi ok-

tatás fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként a
PÉCS VÁROS TUDOMÁNYOS DÍJA

kitüntetést, és az ezzel járó 150 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés Gutrai Vilmosné asszonynak, a Patacsi Mûvelõdési Ház díszítõ mû-
vészeti szakkörének vezetéséért, a hagyományõrzõ munkáért, a közösségi tevé-

kenység két és fél évtizeden keresztül történõ áldozatos megszervezéséért a
PÉCS VÁROS HUMANITÁRIUS DÍJA

kitüntetést, és az ezzel járó 150 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés Atanazov Tódor úrnak, a pécsi bolgár oktatás megszervezéséért,
a bolgár nyelv, kultúra és népszokások ápolásáért a

PÉCS VÁROS KISEBBSÉGI DÍJA
kitüntetést, és az ezzel járó 150 000 Ft jutalmat adományozza.
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Egy díszpolgár geográfus: Tóth József

A tudomány emberei valahogy nem szoktak az elõtérben lenni a dísz-
polgári címek adományozásánál, s ez különösen vonatkozik a földrajztudo-
mány mûvelõire. Pedig Saint-Exupéry „kis hercege” óta tudjuk, hogy a geográ-
fus szimpatikus ember. Talán ez is szerepet játszott abban, hogy a baranyai
megyeszékhely 2005-ben Tóth József személyében egy nemzetközileg is-
mert és elismert társadalom-földrajzost választott díszpolgárnak. Az pedig kü-
lönösen tiszteletreméltó gesztus a várostól, hogy olyan személynek adomá-
nyozott díszpolgárságot, aki alig több mint két évtizede él Pécsett, így messze
áll attól, hogy vele kapcsolatban a „tüke” fogalma felmerülhessen.

Tóth József ugyanis igazi alföldi ember. Cegléden született, gyer-
mekkora Ambrózfalvához kötõdik, majd Szegeden a középiskolai és egye-
temi évek, majd ugyanitt egyetemi oktató. Életének egyik fordulópontja
azután 1973, amikor lehetõséget kapott (33 évesen!) egy teljesen új földraj-
zi kutatócsoport létrehozására Békéscsabán. Csapatépítõ hajlamait itt él-
hette ki elõször, s az eredmény ismert: az MTA Földrajztudományi Kutató-
intézet Alföldi Osztályának 1973–1984 közötti története azóta a honi
geográfia legendái közé nemesült.

1984. Újabb korszakhatár Tóth József életében, ekkor került Pécsre,
mint az MTA frissen létrehozott Regionális Kutatások Központja fõigazga-
tó-helyettese. Innen váltott 1993-ban az akkor még Janus Pannoniusról elne-
vezett Tudományegyetem professzori székébe. Egyetemi karrierje is látvá-
nyosan ível fel, 1994-ben dékán, 1997-tõl 2004-ig pedig az egyetem rektora.

Ez a pálya méltán nevezhetõ egy nagy formátumú személyiség kivéte-
lesen szép karrierjének. 1984 tavaszán szinte ismeretlenként érkezett Pécs-
re, s jó két évtized alatt annyit tett a városban, ami a díszpolgárság elnyeré-
sére is érdemesítette. Ehhez persze az is kellett, hogy nem zárkózott be a
kutatóintézet, majd egy egyetem falai közé, hanem igyekezett új pátriája éle-
tébe is bekapcsolódni. Ebbõl a szempontból külön kiemelendõ az a törekvé-
se, hogy törekedett az egyetemét minél inkább bekapcsolni a város életébe.
Távolt állt Tõle az olyan arisztokratikus felfogás, ami az universitast magas
piedesztálra emelve egyúttal el is szigetelte a környezõ valóságtól.

Pedig megtehette volna, hogy magányos ordasként visszahúzódik a
tudomány elefántcsont-tornyába, s csak magával törõdve végzi a munká-
ját. Így bizonyára még több publikációja lenne, viszont nem lenne a
„tótjóska”, akit széles körben ismernek és elismernek.

Tóth József azonban egészen más karakter, igazi nagypályás játé-
kos, aki Minarik Edével, a mosodással együtt vallja, hogy „kell egy csapat”.
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Ennek megfelelõen egész életében csapatban gondolkodott és csapatot
próbált építeni. Ilyen irányú hajlamait elõször Békéscsabán élhette ki, az
eredmény ismert. Pécsett a csabainál már jóval nagyobb pályán játszott, de
itt is konokul élt benne a vágy, hogy egy nagy egyetembõl egymásért mun-
kálkodó és egy irányba tevékenykedõ egyének hadra fogható közösségét
hozza létre.

Meglehetõsen zûrzavaros és gyakran hamiskártyások gyülekezeté-
nek tûnõ világunkban nem kevés hívet szerzett magának korrektségével,
nyílt sisakkal történõ fellépésével. Axiomatikusan megfogalmazott nézete
szerint „nem kell egymást szeretni, csak korrektnek kell lenni.” Körbe nézve
a világban sajnos azt kell tapasztalni, hogy a tétel elsõ fele általában „be-
jön” a második már ritkábban. Ezt néhány esetben a Mesternek is keserve-
sen kellett megélnie, de ettõl a tétel még érvényes.

Ilyetén csalódásain azonban mindig felül tudott emelkedni, amihez
nagyban hozzájárult töretlen optimizmusa. Ez vezérelte akkor is, amikor
mások által lehetetlennek, vagy megvalósíthatatlannak látszó célokat tû-
zött maga elé. Ezek egy része valóban az is maradt, de nem keveset sike-
rült megvalósítania. Ezek közül talán leginkább az kívánkozik kiemelésre,
hogy egy szerény fõiskolai tanszékbõl az ország legnagyobb földrajzi inté-
zetét hozta létre Pécsett.

Ha egyáltalán lehet ilyet mondani, legkedvesebb gyermeke mégis a
saját maga alapította Doktori Iskola, aminek jelenleg is vezetõje. Itt megva-
lósíthatja azt, amit vérbeli tanáremberként mindig szívesen és nagy kedv-
vel csinált: fiatal és tálentumos embereknél „eszméket ösztönözni”, kihozni
belõlük a rejtõzködõ tudást, s rébreszteni õket a tudomány szépségeire.

A nagyívû, s még korántsem lezárult életpálya két végpontját nézve
óriási a kontraszt: az ambrózfalvi nagyon szegény falusi közösségtõl Pécs
díszpolgárságáig húzódik az ív. Kívülrõl nézve Tóth József szinte már min-
dent elért, amit csak lehetett. Való igaz, hogy pályája magasra ívelt, de ez
nem az istenek ajándéka volt, hanem saját – esetenként keserves – mun-
kájának gyümölcse.

Nemcsak az utókor, hanem gyakran a saját kor is hálátlan, nem, vagy
nem kellõ mértékben ismeri el az alkotó ember tevékenységét. Tóth József
esetében Pécs városa ezt most megtette, s bizonyára sokak egyetértését
kiváltva egy olyan személyt fogadott tiszteletbeli polgárává, aki erre méltán
rászolgált. Ettõl ugyan „tüke” még nem lett, de az már egy másik történet…

Dövényi Zoltán
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Száz éve Pécsett…     1905-ben
július 1–4. Az Országos Középiskolai Tanáregyesület közgyûlése.

6. Bányászsztrájk kezdõdött.
9. Vármegyei közgyûlés.

10. A Baranyavármegyei Függetlenségi Párt alakuló ülése a Vigadóban.
22. Megkezdte mûködését az Elmeintézet.

augusztus 5. Havihegyi búcsú.
6. Lasalle Ferdinand (1825–64) emlékére szobrot avattak

a Munkásképzõ Egylet Zrínyi utcai épületében.
14. Befejezõdött a bányászsztrájk.
20. Szent István-napi ünnep.
21. Szociáldemokrata népgyûlés a Tornacsarnok kertjében.

21–22. Városi közgyûlés a Polgári Leányiskola Mária utcai tornatermében.
21–25. Folytatódott a bányászsztrájk.

27. Sajó Géza színész estje a Vigadóban.
szeptember 4. Városi közgyûlés.

5. Népünnepély a Tettyén. Mócs Szaniszló ciszterci tanár emlékére
a Mecsek Egyesület támogatásával épített Szaniszló-pihenõ avatási ünnepsége.

15–18. Sztrájk a Zsolnay-gyárban.
24. Megalakult a Magyar Vasutasok Országos Szövetségének pécsi kerületi csoportja.
30. Victor Sardou: A boszorkány címû drámájának bemutatójával

megkezdõdött az új színházi évad.

Hetvenöt éve Pécsett…     1930-ban
július 9. Vármegyei közgyûlés az új közgyûlési terem építésének ügyében.

13. A kerületi tanonciskolák rajzkiállítása a Városi Iparostanonc Iskolában.
21. Felavatták a Rotary sétautat.

augusztus 5. Sok száz fõnyi közönség vett részt a havihegyi búcsún.
18. Vasváry Ferenc egyetemi tanár megemlékezése Szent Istvánról a Rotary Clubban.
20. Szent István-napi ünnepség.
22. A Budapesten tartott Katolikus Eszperantisták Világkongresszusa

résztvevõinek látogatása.
24. Pécs-Baranya–Vasas labdarúgó mérkõzés: 6 : 2.
27. Ünnepélyes keretek között avatták fel az újonnan átalakított Pannonia-szállót.
30. A Képzõmûvészeti Fõiskola növendékeinek munkáiból nyílt kiállítás a Nõegyletben.

A legnagyobb rendben folyt le a pécsi szervezett szociáldemokrata
munkásság tüntetõ felvonulása.

szeptember 1. Horthy Miklós kormányzó Nendvich Andor polgármesternek II. osztályú
polgári érdemkeresztet adományozott.

17. Az Erzsébet Tudományegyetem 1930/31. évi tanévnyitó ünnepségének
keretében leplezték le az egyetem hõsi halottainak emléktábláját.

20. A volt pécsi hadapródiskola 1905-ben avatott növendékeinek 25 éves találkozója.
A találkozón részt vett vitéz Gömbös Gyula honvédelmi miniszter.

29. Vármegyei közgyûlés a jövõ évi költségvetésrõl.
30. Ravasz László dunamelléki református püspök avatta fel a Református

Leánynevelõ Intézetet.
Városi közgyûlés a jövõ évi költségvetésrõl.

Ötven éve Pécsett… 1955-ben
július 1. Verdi: Traviata. Az Operaház vendégszereplése a Pécsi Szabadtéri Színpadon.

2. Johann Strauss: Denevér. Az Operaház elõadása a Szabadtéri Színpadon.
10. Kelet-ázsiai fametszetek kiállítása a Múzeum Rákóczi úti kiállítótermében.
12. A Magyar Vöröskereszt kiállítása a Magyar-Szovjet Társaság székházában.
24. Gyurkovics Mária és a MÁV Filharmonikusok koncertje a Szabadtéri Színpadon.

augusztus 13. Bál az operákban címmel opera- és operettest a Szabadtéri Színpadon.
18. Kínai kulturális delegáció látogatása.
19. A város és a falu dolgozói együtt ünnepelték augusztus 20-át.

20–21. Ipari és mezõgazdasági kiállítás és vásár a Balokányban és a vásártéren.
27. Simon Béla festõmûvész kiállítása a Múzeum Rákóczi úti kiállítótermében.
28. A Magyar Állami Népi Együttes vendégszereplése a Szabadtéri Színpadon.

130

HORVÁTH ESZTER

130
Psz_2005_03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2005_03_Osz\Psz_2005_03-Osz_10.vp
Tuesday, February 12, 2013 10:31:56 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



szeptember 3. Megemlékezés, koszorúzás a csertetõi bányász-emlékmûnél.
4. Bányásznapi rendezvények.

11. Buday Lajos kiállítása a Janus Pannonius Múzeum kiállítótermében.
21. Bródy Sándor: A tanítónõ címû színmûvének bemutatója.

Huszonöt éve Pécsett…     1980-ban

július 2. Csajkovszkij: Rómeó és Júlia. A Pécsi Balett bemutatója a Szabadtéri Színpadon.
2. A „Zenélõ pécsi udvarok” rendezvénysorozat keretében a Pécsi

Tanárképzõ Fõiskola nõi karának hangversenye a Barbakánban.
Leonyid Andrejev: Aki a pofonokat kapja címû drámája musical
változatának bemutatója a Tettyén.

2. Monteverdi: Magnificat. A Pécsi Kamarakórus és a Pécsi Balett
elõadásában bemutató a Barbakánban.
Pécs Város Tanácsa VB. ülése.

2. Shakespeare: Otello címû drámája alapján Verdi zenéjének
felhasználásával rendezett táncjáték bemutatója a Szabadtéri Táncszínen.

3. „Bóbita-show”. A Bóbita Bábszínház bemutatója a Csontváry Múzeumban.
3. Megnyílt a VI. Országos Kerámia Biennálé.

Cserépvásár a Sétatéren.
7–12. A Nemzetközi Élettani Társaság szimpozionja a POTE-n.
7–20. XII. Nemzetközi Zenei Tábor.

9. Liszt Ferenc Dante szimfóniájára rendezett táncjáték bemutatója a Tettyén.
21–22. A XXVIII. Nemzetközi Fiziológiai Kongresszushoz csatlakozó szimpozion a POTE-n.

21. A Fülöp-szigeteki „Bayanihan” Nemzeti Balett elõadása a Sportcsarnokban.
22. Megkezdõdött a XXII. Népek Barátsága nyári egyetem.

28–30. Amerigo Tot szobrászmûvész pécsi látogatása.
augusztus 1. Bukta Imre és ef Zámbó István képeibõl nyílt kiállítás a Pécsi Galéria

Színház téri kiállítótermében.
4. A Megyei Könyvtár “Ars poetica” rendezvénysorozatának vendége volt

Bizséné Zs. Kovács Diána textilmûvész és Bizse János festõmûvész.
17. Japán békedelegáció látogatása.
19. Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a Baranyaterv.
20. Szabadidõ parkot avattak Kertvárosban, a Tettyén átadták

Szatyor Gyõzõ fából faragott játékaival berendezett játszóteret.
A Griffaton-házban felavatták a Városi Könyvtár 1. sz. fiókkönyvtárát.

21. A Mecseki Kultúrpark 20 éves jubileumi ünnepsége az Ifjúsági Házban.
21–23. A Nemzetközi Falu- és Mezõgazdasági Egészségügyi Társaság

II. európai szimpozionja a POTE-n.
26–29. A Magyar Higiénikusok Társasága III. Nemzetközi Kongresszusa.
28–29. IV. Országos Ellenõrzési Konferencia.

Tudományos konferenciával és diáktalálkozóval ünnepelte fennállásának
10. évfordulóját a Pécsi Tanárképzõ Fõiskola Angol Nyelvi Tanszéke.

29. Molnár Sándor keramikusmûvész kiállításának megnyitója
a Pécsi Galéria Színház téri kiállítótermében.

29–31. XXI. Mecsek Kupa nemzetközi kerékpáros verseny.
szeptember 1–2. X. Országos Radiológus Kongresszus a POTE-n.

3. „Vizek, vízpartok” címmel képzõmûvészeti kiállítás nyílt a József Attila
Mûvelõdési Házban.

6. Megemlékezés a csertetõi bányász-emlékmûnél. Bányász-napi ünnepi
beszédet mondott Kapolyi László nehézipari miniszter helyettes.

6–7. Bányásznapi rendezvények.
8. A Megyei Könyvtár vendége Bánky József zongoramûvész volt.

13–14. Autós hegyi verseny.
14–21. Lahti finn testvérváros küldöttségének látogatása.

21. „Tüke-parádé” a PMSC pályán neves hazai mûvészek részvételével.
22. A Megyei Könyvtár  vendége volt Simon Béla festõmûvész.
24. Vincze Gyõzõ képkiállításának megnyitója a BÉV könyvtárában.
25. A város fejlõdésérõl, az 5 éves terv teljesítésérõl tanácskozott Pécs Város Tanácsa.
29. Csorba Gyõzõ költõ szerzõi estje a Doktor Sándor Mûvelõdési Központban.
30. A beton- és vasbeton épületek korrózióvédelmérõl kezdõdött

KGS-tanácskozás a Technika Házában.
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EGYÉNI ELÕFIZETÕK
dr. Ács Zoltán • dr. Ádám Antal • Ágoston Péter (Szentlõrinc) • dr. Andrásfalvy Bertalan (Hosszúhetény) • Angster József • dr. Antal Bor-
bála • Arató Csaba (Budapest) • Arató Márton (Pécsvárad) • Auer Gábor • Bachmann Bálint • dr. Balatonyi Gábor • dr. Balatonyi Zoltán •
Balázs Gábor • Bánfai Antal • dr. Bánhegyi Mihály & Komoróczy Ildikó • dr. Bank József • Bánki Erik (Mohács) • Baranyai Pál • dr.
Barcza Tiborné (Budapest) • Baronek Jenõ • dr. Barri Istvánné (2) • Bartha Júlia • Baum Attila • Begovácz Rózsa • Békés Sándor • dr.
Bellyei Árpád • dr. Benke József • dr. Benyovszky Imre • Betlehem István • Betlehem László • dr. Bihariné Bauer Zsuzsa • Biki Endre
Gábor (Szederkény) • dr. Bíró József • dr. Blasszauer Róbert • Boda Miklós • Bóday Barna • Bóday Miklós • Bóday Zoltán • dr. Bodor
András • Bodor Attila • Bognerné dr. Tóth Mária • Bókay Endre • Borbáth Sándor (Gyõr) • dr. Borhidi Attila • Boros László • dr. Borsay Pé-
ter • Borsy Eszter • dr. Bödõ László • Budai Jánosné • dr. Buzády Tibor (Budapest) • dr. Búzás Tibor • Czeininger Tamás (Orfü) •
Czerpán István • dr. Csaba Tamásné • Csánk Jenõné • dr. Csullag József (Bonyhád) • dr. Csullag Zsolt (Bonyhád) • dr. Dankó Imre
(Debrecen) • Darida Miklós • dr. Deli József & Szegvári Csilla • Dénesi Ödön • Derényi László (Vác) • Dévényi Sándor • dr. Dobay Péter
• Dobó Rudolf • Dolgos Sándor • dr. Ernyes Mihály • Éry István (Budapest) • Fedeles Tamás • Ferenci József & Ivicz Ilona • Filákovity Ist-
ván • Fitos Gábor • dr. Flerkóné dr. Bárdos Vera • Frankovics György • dr. Fulmer Gábor • Fülöp Zsolt • Füredi József • dr. Füredi Péter •
Gábor Olivér • Gál Éva & Márfi Attila • Gálhidy Éva • Gálos Éva • Gállos Orsolya (Pécsvárad) • dr. Gáspár Gabriella • dr. Gáspár László
(Budapest) • Gasz Zoltán • dr. Gazda Ferenc • Gergely Tibor • Gesztesy Zsuzsanna • Golob Ferenc • Gonda Tibor • Gömöry János •
Guld József • dr. Györey Ferencné • Hágen József • dr. Hajnal László • dr. Hajzer Lajos • Halász Károly (Paks) • dr. Halda Judit (Moson-
magyaróvár) • dr. Halda Tamás • Hámory László • Haraszti Ágnes • Haraszty Gábor (Pécsudvard) • dr. Hartai István • Hartstein Jenõ •
dr. Havasi János • Hegedûs Lajos • Hencze Tamás & dr. Király Magdolna (Budapest) • Hering Gyula • Hevesi András (Budaõrs) • Hideg
József • Hofmann Judit (Kozármisleny) • Hormay Mihály • dr. Horn János (Budapest) • Horváth Béla (Budapest) • Horváth József • Hor-
váth Józsefné • Horváth Zoltán • Horváthné Buchert Eszter (Abaliget) • Huba József • dr. Hudvágner Sándor • Ijjász István • Ilcsik János
(Mohács) • Illa Gyula • dr. Illei György & dr. Donhoffer Ágnes • Ivasivka Mátyás • dr. Jandó Péter • dr. Jánosi Edit • Járányi László
(Boncodfölde) • dr. Jéki László (Budapest) • Jerezánovics Ferenc •Jerney Miklós & Borsy Márta • Jeszták Lajos • Joó Anna & Fekete
László • dr. Jobst Kázmér • dr. Jobst Pál • dr. Kádár Géza • dr. Kádár Géza (Szombathely) • Kamarás Júlia • Kanizsai István • Karancsi
Ilus • dr. Kelemen László • dr. Kellermayer Miklósné • Kerekes Imre • Keszkenyõs Imre (Keszü) • Kilár Gyõzõ • Kilár Zsolt • Kis Jánosné
• dr. Kocsis Béla • Kolat Irén • Kollár Levente • Koltai Erika • dr. Korinek László • Kovács Attila • Kovács Gyula • Kovács Imre • dr. Kovács
Orsolya • Kovács Szabó János • Kõszegi Gáborné • Kraft János • dr. Krassó Sándor • dr. Krommer Károly • Kukai András • Kulcsár
László • Kungl János • Laczayné dr. Dombay Sarolta (Kecskemét) • Laczhegyi Béla • Lafferton Gyõzõ • Lakatosné Novotny Sarolta •
László Károly (Basel) • Légrádi Szabina (Baja) • dr. Lehmann Antal • dr. Lénárd László • Lengvári István • Lenkovics László • dr. Létai
György • Lischka Györgyné • Liszkay Teréz • dr. Lovász György • dr. Lovász Istvánné • Lovász Lázár • dr. Madas Éva (Székesfehérvár)
• Madas Katalin • Magay Miklós • Magyarlaki Józsefné dr. • Majoros György • dr. Makoviczky Gyula • Makkné Takács Katalin • Mánfai Il-
dikó • Markó Imre • Marsai Ágnes (Hosszúhetény) • Marksz Levente • Mateisz Lénerd • Matkovitsné Kretz Eleonóra • dr. Mátrai Béla •
dr. Méhes Károly • dr. Meláth Ferenc • Mendly Lajos • Mendöl Zsuzsanna • T. Mérey Klára • dr. Mestyán Gyuláné • dr. Mestyán Ildikó •
dr. Mezey Béla • Mihályi István • Millei Ilona • Mischl Róbert • Molnár G. Judit • Molnárné Garai Edit • Móró Mária Anna • dr. Mózsa Sza-
bolcs (Budapest) • Müller Lajos (Palkonya) • Myskovszky Imréné (Budapest) • Nádor Katalin (Bogád) • Nagy Csaba • Nagy Erzsébet •
dr. Nagy Éva (Budapest) • dr. Nagy Gábor • Nagy János • Nagy Zoltánné (Kõvágószõlõs)• Nemes Zsolt (Budapest) • Németh Norbert
(Csányoszró) • Németh Zsolt • Norgauer Mária • Nürnberger Géza • dr. Nyers József • dr. Ormos Mária (Budapest) • Orovicza Mátyás •
Paksi Sándor • Palágyi Gergely • id. Pálfy Attila • ifj. Pálfy Attila • dr. Pandúr József • Papp Béla • dr. Pásztoryné Kovács Julianna • dr.
Páva István • dr. Páva Zsolt • dr. Pesti János • Peták Péter • Pete József • Péter Pál • dr. Péteri Zoltán (Majosháza) • Petrovits Béla •
Pilári-Vajda Zsuzsanna • dr. Pilkhoffer Mónika • Platthy István • Pohánka Éva • Polgár Éva • Pusztafalvi Gábor • dr. Rácz Gábor • dr.
Rácz-Kotilla Erzsébet (Keszthely) • Radó Péterné (Budapest) • dr. Rákóczy István • dr. Rákosyné dr. Vass Klára • Ramocsay István
(Budapest) • Ravasz Gyöngyvér • Raýman János • Rétfalvi Sándor • dr. Roisz Andrásné • Roma Enrico (Budapest) • dr. Román
Lászlóné • Rónaki László • Rónaky Edit • Rozvány György • Rozs András • Rusznyákné Gaszt Felícia • Sallay Árpád • Sándorné
Gacsályi Irma • Sarlós Tamás • Sasvári Géza • Schaller Károly • Schnell Mihály • Sebõk Ferenc • dr. Schmidt József • dr. Schweitzer
Gábor (Budapest) • Selmeczi László • Sey Gábor • Simon Attila József • dr. Simon Higin (Kozármisleny) • dr. Siptár László • Sivák Hen-
rik • dr. Sólyom László (Budapest) • dr. Somosi Konrád (Komló) • Soó László • dr. Sramó András • Staub Ernõ • Stenczer Béla • dr. Süle
Tamás • Szabados György • Szabó Arto Olavi (New York) • Szabó Dorka • Szabó Klára Gabriella (Budapest) (2) • dr. Szabó László Gy.
(2) • dr. Szabó László (Miskolc) • Szabóné Kõnig Éva • Szakács Péter (Cserkút) • Szalai József • Szalay Lajos • dr. Szebényi Imre (Bu-
dapest) • Szeifert Judit • dr. Székely Gábor • dr. Szelestey Judit • Szentivánszki Jeromos • Szentkutiné Szirtes Mónika (Gárdony) •
Szieberth Istvánné • Szieberth József (Balatonföldvár) • Szieberth Judit • Szilágyi István (Szombathely) • Szirtes Béla • Szirtes Zoltán
(Kõvágótöttös) • Szluka Balázs • dr. Szolcsányi János • Tamási Balázs • dr. Tamási Károlyné • Tavasz Marianna • Temesi Endre Miklós
• dr. Ternák Gábor • dr. Tigyi József • Tihanyi János • Tirkala Ferenc • dr. Tóbiás János • dr. Tóth József • dr. Tóth Gyula • G. Tóth Károly
• Tóth László • Tóth Mihályné • Trebbin Ágost • Treszné Baronek Éva (Bátaszék) • Tüskés Tibor • dr. Ujvári Jenõ • Ursprung János •
Vándori András • dr. Varga Csaba (Budapest) • dr. Varga Gyula • Varga Koppány • dr. Varga Levente • Varga Mihály • Vargáné Apagyi
Erzsébet • dr. Vargha Dezsõ • Várnagy Attila • dr. Varró Zoltán & dr. Darók Judit • Vasvári Géza • Végh Tibor • dr. Visegrády Lajosné •
Visy Zoltán (Budapest) • dr. Visy Zsolt • Weller János • Wenczel Csilla • Werner Imre • Wladimir Andrea • Wolosz Vera • Zalay Buda •
Zemplényi Antal • dr. Zemplényi Vera • Zengõvári Mária (Budapest) • Zolotnoky Ferencné • dr. Zoltai Ákosné • dr. Zsigmond Endréné
(Szombathely) • Zsolnay Antal József • dr. Zsolt Njura (Érd)

INTÉZMÉNYEK
Apáczai Nevelési Központ • BAR-ZAL Lapkiadó Kft. • Baranya Megyei Bíróság • Baranya Megyei Levéltár (2) • Belvárosi

Általános Iskola • Cigány Kulturális és Közmûvelõdési Egyesület • Ciszterci Rendház • A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és
Kollégiuma (2) • Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtár (2) • Déri Múzeum (Debrecen) • Egészséges Városért Alapítvány • FVM Szõlészeti
és Borászati Kutató Intézet • Gulácsy és Fia kft. • Hajnóczy József Kollégium (2) • Hétfõ Kft. • HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. •
Hidasi Bt. • Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola (3) • Jókai Iskola Alapítvány • Jurdik és Jurdik Bt. (Kozármisleny) •
Központi Bányászati Múzeum Alapítvány (Sopron) • Lauber Dezsõ Városi Sportcsarnok • Magyar Geológiai Szolgálat • Magyar Tu-
rizmus Rt. Marketing Igazgatóság • Mecsek Egyesület • Mecsek ÖKO Rt. • Pécs-Baranyai Kereskedelmi- és Iparkamara • Pécs-Ba-
ranyai TIT • Pécs/Sopianae Örökség Kht. • Pécs–Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (40) • Pécsi Távfûtõ Kft. • Pécs Város Okta-
tási Bizottsága (114) • Várkonyi Nándor Könyvtár • PTE Egyetemi Könyvtár • PTE BTK-TTK Könyvtár • PTE Pollack Mihály Mûszaki
Fõiskola Könyvtára • PTE Mûvészeti Kari Könyvtár • PTE Rektori Hivatal • PTE Társadalomtudományi Szakkönyvtár • Radnóti Mik-
lós Közgazdasági Szakközépiskola • SZIGSZ Pécsi Gyermekotthon • Távfûtõ Kft. • TÁSI Mecsekaljai Oktatási és Sportközpont
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