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Krisztus-monogram a Kr. u. IV. századból
(Pécs, Szent István tér, Péter–Pál sírkamra, 2000)
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2005. október 19-én Bozóki András hivatalosan is
bejelentette: a Magyar Köztársaság kormánya a
nemzetközi szakmai zsûri döntése alapján Pécset
jelölte a 2010-es Európa Kulturális Fõvárosa címre.
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VISY ZSOLT

CELLA SEPTICHORA
Elõzetes beszámoló a Szent István téren, az ókeresztény

temetõ területén folytatott régészeti kutatásokról1

A Pécs város által elnyert ROP-pályázat lehetõséget nyújt Pécs-Sopianae
késõ római, ókeresztény temetõjének további feltárására és a maradványok mû-
emléki bemutatására. A beruházás célja a világörökségi helyszín vonzerejének nö-
velése mind mennyiségi, mind minõségi tekintetben. A Pécs-Sopianae Örökség
Kht által irányított beruházás régészeti munkálatait a Janus Pannonius Múzeum
végzi, a felkért ásatásvezetõ Visy Zsolt. Munkatársai Tóth Zsolt, Pozsárkó Csaba,
idõlegesen Bodó Balázs, Gábor Olivér régészek és Orbán Gábor régészeti spe-
cializációt végzõ egyetemi hallgató. A Baranya megyei múzeumi szervezetet Nagy
Erzsébet képviseli. Az ásatás konzulensei Búzás Gergely, Kikindai András és Kár-
páti Gábor régészek.

A kijelölt körzet részben beépített, részben burkolt vagy parkosított terület a
Szent István téren, ott, ahol az eddigi kutatások alapján a legnagyobb számban ke-
rültek elõ nemcsak késõ római sírok, hanem ókeresztény temetkezési épületek is.
Ezek egy részét modern mûemléki elvek alapján konzerválva látogathatóvá tették,
vagy éppen most teszik azzá, a cella septichora azonban hajdani feltárása után
vissza lett temetve. Bár régészeti kutatás révén a pécsi vár délkeleti részére vonat-
kozóan korábban csak gyér forrásanyag állt rendelkezésre, ezekbõl és a más jelle-
gû forrásokból nyilvánvaló volt, hogy az ásatás a püspökvár délkeleti sarkában fo-
lyik, tehát jelentõs, és a város története szempontjából döntõ fontosságú régészeti
anyag elõkerülése várható, amelyeknek nemcsak kutatása, hanem mûemléki be-
mutatása is fontos lehet. Részleges vagy teljes elbontása mûemléki értéke miatt el-
képzelhetetlen. Az ásatások azon túl, hogy rendkívül gazdag, korábban ismeretlen
vagy csak sejtett tudományos anyagot szolgáltattak, és így Pécs ókori és késõbbi
történetének jobb megismerését segítik elõ, a mûemléki bemutatás néhány koráb-
ban bizonytalan kérdésének megválaszolásához is hozzájárultak. A feltárás ered-
ményei:

XX. sírkamra kriptája és annak lejárata
A balusztrád északi oldalán a feltárási terület sarkában – folytatva Gábor Oli-

vér feltárását – kitisztítottuk a kápolna íves alapozásának, és alatta a kripta négy-
szögû falkeretének a hozzáférhetõ részét. A balusztrád déli oldalán elõkerült a ká-
polna déli, egyenes zárófala, a kriptalejárat téglaíve, ezelõtt pedig a hosszúkás

3

1 E helyen is köszönöm minden munkatársamnak és az ásatás konzulenseinek gondos munkáját,
együttmûködését, valamint azokat a beszélgetéseket és vitákat, amelyek mind hozzájárultak az ásatási
eredmények és leletek értelmezéséhez. Sokat számított az álláspontok letisztulásában az Ásatási Bizott-
ság, a Kulturális Örökség Igazgatósága és a Mûemléki Tervtanács munkatársainak és képviselõinek a vé-
leménye is, az anyag elõadásként való bemutatásakor, 2006. március 27-én. Jelen elõzetes beszámoló
természetesen mindezeknek a figyelembevételével készült.
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lejárati akna a földbevágott lépcsõkkel. A bevakolt és fehérre meszelt kriptában há-
rom épített sír volt. A keleti sír belsejét bevakolták és fehérre meszelték, ezután pe-
dig vöröses okker színnel rácsmotívumot, északi timpanonjába pedig egy Krisz-
tus-monogramot festettek.

XXI. sírkamra néhány részlete a közmûcsatorna vonalában
Az ásatási terület keleti oldalán, az új közmûárokban került elõ – illegális gépi

földkitermelés során, amely a kripta délkeleti sarkát meg is rongálta – ez a sírkamra.
Belsejét csak vakolat borította, freskómaradvány nem került elõ. Feltárására nem
került sor, a közmûárok új, a sírkamrát elkerülõ nyomvonalat kapott. A korábbi leletek
és felmérésük alapján ennek a sírkamrának a közvetlen keleti szomszédja a IX. sír-
kamra, a kettõ között 2 m-nél nem lehet nagyobb távolság.

VIII. sírkamra néhány részlete a közmûcsatorna vonalában
A közmûárok délebbi szakaszán két, a római sírkamrákra jellemzõ tájolású

fal, illetve kiszedett fal került elõ kelet–nyugati és észak–déli irányban, amelyek egy
mintegy 4 m belvilágú, igen mélyen létesített építményhez tartoztak. Minden bi-
zonnyal azonos az ezen a helyen korábban talált, de nem teljes pontossággal fel-
mért VIII. sírkamrával. Feltárására nem került sor, mivel az áthaladó csövek és ve-
zetékek az építészeti maradványok fölött haladnak el.

4

A XX. sírkápolna déli falalapozása, alatta sírkamra lejárati aknája és bejárata. Fotó: Tóth Zsolt

VISY ZSOLT
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XXII. sírkamra
A XXI. sírkamra elõkerülése után módosított vonalú közmûárokban is elõke-

rült egy sírkamra. Jelenleg nincs veszélyben, feltárására nem került sor.

XXIII. sírkamra néhány részlete a közmûcsatorna vonalában
Ugyanennek a közmûcsatornának az északi végénél, a Káptalan utca úttes-

te és házai között emelkedõ füves rész alatt került elõ ennek a sírkamrának a ke-
let–nyugati irányú fala. Mivel a vezetékek mind a falcsonk(ok) fölött haladnak el,
sem feltárásukra, sem pedig a közmûcsatorna nyomvonalának a módosítására
nem került sor.

XXIV. sírkamra a kijelölt kutatási terület északkeleti sarkában
A sírkamra kriptájának kisebb része (háromszög alakban) került elõ, vala-

mint a kripta lejárata és annak gödre teljes egészében. Teljes feltárására nem ke-
rült sor. Elõkerült a kripta bejárata, délnyugati, majd délkeleti sarka. A téglaboltív in-
dítása több helyen látható. Belsejét nem borította freskó, padlója téglaburkolatot
kapott. Feltárásra került a kriptába dél felõl vezetõ lépcsõs lejárati akna, a bejárat
közelében kétoldalt kõvel kirakva. A mára talán teljesen elpusztult sírkápolnát fres-
kó boríthatta, mert a sírépítmény elõterében sok freskótöredék került elõ.

5

A XX. sírkápolna kriptájában lévõ falazott sír vörös festésû rácsmintával és Krisztus-monogrammal.
Fotó: Visy Zsolt

CELLA SEPTICHORA
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Cella septichora
Az 1938–40-ben Gosztonyi Gyula által feltárt ókeresztény épületet annak

idején vissza kellett temetni.2 Sok kérdés maradt megválaszolatlanul, így érthetõ,
hogy a legnagyobb várakozás ennek újbóli feltárását kísérte. Az egyedi szerkeze-
tû, csak néhány párhuzammal rendelkezõ nyolcszögû, hét apszissal rendelkezõ,
kelet-nyugati tengelyû épületet teljes egészében, a plebánia alá esõ bejáratával
együtt sikerült feltárni. Mivel az épületet egy viszonylag meredek lejtõbe bevágva

6

A cella septichora és környéke római, középkori és újkori emlékei a 2005–2006-ban lefolytatott
régészeti ásatások alapján. Digitalizált alaprajz: Szabó Máté

VISY ZSOLT

2 Gosztonyi Gyula: A pécsi ókeresztény temetõ. Pécs 1943, 10 skk.; Ferenc Fülep: Sopianae. =
Archaeologia Hungarica L, Budapest 1984, 57 skk.
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építették, északi fele mélyebben (cca. 4 m), déli fele kisebb mértékben (cca. 2 m)
mélyült a római kori külsõ térszint alá. A nyugati oldalon lévõ bejárat elõtt elõkerül-
tek a cella septichorába levezetõ földlépcsõk, amelyek mintegy 1,5 m szintkülönb-
séget hidaltak át. Ez azt bizonyítja, hogy a bejárat elõtt egy talán mesterséges be-
vágást is készítettek a hegyoldalba.

A különbözõ magasan megmaradt terméskõ falat vízszintes sávokban több
rétegû téglasor szakaszolja. Több helyen láthatók a kõmûves állás megtartására a
falba mélyített vízszintes gerendák lyukai. Vakolat sehol sincs, gyaníthatóan nem
is volt. Járószintjén egyenetlen felületû, mintegy 20–40 cm vastag mész- és ho-
mok-tartalmú, viszonylag szilárd réteg van, ami azonban nem teljesen vízszintes.
Kapunyílása mintegy 3 m széles lehetett, feltárt szeletében a küszöb nyers, rücs-
kös felületû falfelület burkolat maradványa, nyoma nélkül. A lépcsõsor csak rész-
ben kerülhetett feltárásra, mert ráépült a középkori vár sarka. A nem egyenlõ ma-
gasságú lépcsõfokok felületén nincs burkolat vagy annak nyoma. Mindezek
alapján nem lehet elvetni azt a már korábban is felbukkant nézetet3, hogy a cella
septichora építése megszakadt, az épület befejezetlen maradt.

Amint az várható volt, az épület belsejében érintetlen rétegek is maradtak. A
betöltés legalsó rétege elég sok követ (tegulát viszont nem) tartalmazott, amit egy
vastag, ülepedéssel keletkezett, felül közel vízszintes sötét földréteg zárt le mint-
egy 1 m magasságban. A nyilvánvaló római épületomladékban azonban csak
egy-két római tárgy, azonkívül 10. századi kerámia került elõ.4

A betöltés felsõ rétegsorát egy meszes tömb jelzi, amely észak felõl bezu-
hant, majd szétterült a sötét földréteg tetején. A fölötte egymást sûrûn, de nem víz-
szintesen követõ meszes, majd vastag faszenes rétegek az épület késõbbi hasz-
nálatára, majd (többszöri?) leégésére utalnak. Ezekben a rétegekben 11–13.
századra keltezhetõ Árpád-kori kerámia került elõ, közte több, fogazott hengerrel
díszített töredékkel.

A középkori vár délkeleti sarkát csaknem pontosan a cella septichora bejá-
rata elé építették, a falat a lépcsõre alapozták. A vár árka északdéli irányban ék
alakban kettévágta a római épület északi felét (a délit nem!).

55 késõrómai, ókeresztény sír
Mivel a kutatás a késõ római temetõ területén folyt, érthetõ, hogy elég nagy

számban kerültek elõ minden bizonnyal ókeresztény sírok a sírépítmények között.
Tájolásuk kivétel nélkül Ny–K. Néhány kõsír mellett többségben voltak a különbözõ
altípusokat képviselõ téglasírok, de kerültek elõ földsírok is. A sírok belsejét a kor
szokása szerint belül olykor bevakolták, mészréteggel vonták be. Egyetlen igazi
szarkofág került elõ, ami egyben az elsõ olyan ismertté vált kõszarkofág So-
pianae-ban, amelyet nem sírkamrában vagy kriptában helyeztek el, hanem egy-
szerûen földbe helyeztek. Az elõkerült leletek szegényesek, de feltehetõen csak
látszólag, mert a sírokat részben még a római korban kifosztották.

7

CELLA SEPTICHORA

3 Tóth Endre feltételezi, hogy a lakosság elmenekülése miatt már nem temetkeztek bele. Sopianae a késõ
császárkorban. Elsõ közlés: Jelenkor XLIV 2001, 1133. p.; Újra közlés: Örökségi Füzetek 2 [2004] 31. p.
4 Kárpáti Gábor elõzetes meghatározása szerint.
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A római temetõrészlet feltárása hozzásegít az egykori térszint hozzávetõle-
ges rekonstruálásához. A sírok átlagos mélységébõl meg lehetett határozni a kuta-
tási terület hozzávetõleges római kori felszínének észak felé emelkedõ síkját. Eb-
ben a cella septichora, a sírkápolnák és kriptalejáratuk ismert vagy kiszerkeszthetõ
küszöbszintjei is sokat segítettek.

4 kora-népvándorláskori sír
Az ókeresztény temetõ területén több olyan, melléklet nélküli sír került elõ,

amelynek a mélysége jóval a római sírok szintje fölött volt. A kivétel nélkül földsírok
– tájolásuk ugyancsak Ny–K – némelyikét olyan helyen ásták, ahol a római temetõ
használata idején ez elképzelhetetlen lett volna. E sírok a kora-népvándorlás kori,
tehát az 5., esetleg a 6. századi római maradványnépességhez köthetõk.

Középkori sírok a cella septichora körül
A cella septichora körül az Árpád-korban temetkeztek. Az épülettõl északra

és keletre, valamint délkeletre mind a kutatásra kijelölt területen, mind pedig a köz-
mûárkokban szép számmal kerültek elõ az esetenként egymást is átvágó sírok. A
néhány S-végû hajkarika megerõsíti azt a korábban kissé délebbre elõkerült sírok

8

A cella septichora feltárás közben. Fotó: Visy Zsolt

VISY ZSOLT
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alapján megfogalmazott sejtést, hogy a cella septichorát az Árpád-korban temp-
lomként használták. Ezt nem csak a viszonylag nagy számban elõkerült újabb te-
metkezés, hanem az is megerõsíti, hogy sikerült kimutatni a cella septichora Ár-
pád-kori használatát, amire a fa felépítmény égett maradványai utalnak.

Árpád-kori településmaradványok
Ennek a templomnak és a körülötte kialakított temetõnek a települése a

cella septichorától délre terült el, és úgy értelmezhetõ, mint a püspökség mellett
kialakult magyar település, Pécs talán legkorábbi polgári települése. A kutatási
terület azonban ennek a településnek csupán kis részére terjedt ki, a délre lenyú-
ló sávban, a bemutató tér leendõ bejárati folyosója alatt. Ezen a területen a római
sírok fölött és a rondella maradványai alatt egy egyszerû, lakó- és munkagödrök-
bõl álló településrész bontakozott ki, amelynek legfontosabb lelete egy kemence
volt (padozatában datáló értékû edénytöredékkel), valamint ennek a közelében
egy friesachi dénárokból álló éremlelet, amelyet egy marhalábszárcsont üregébe
rejtett egykori tulajdonosa. Ennek alapján feltehetõ, hogy ez a település a tatárjá-
rás idején pusztult el.

9

Középkori építési rétegek feltárása a cella septichora nyugati részén. Fotó: Visy Zsolt

CELLA SEPTICHORA
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A püspöki káptalan északkeleti része (Szatmári-palota?)
Régi alaprajzokból és ábrázolásokból, de ásatásokból is tudjuk, hogy a szé-

kesegyház délkeleti tornyától délre egy nagy épület állt a középkorban, ami egyes
vélemények szerint a Szatmári-palotával lenne azonosítható. A 2005-ben végzett
geofizikai mérések megmutatták, hogy ez az épület egy 45x45 m-es udvart övezõ
kerengõ keleti része volt.5 A nagy négyzetes épülettömb a román kori püspöki káp-
talannal, és esetleg a Nagy Lajos által alapított egyetemmel azonosítható, de egy-
ben a legkorábbi püspökvár külsõ falát is alkotta a 13. század második felében
vagy a 14. század elsõ felében.6

A vár falai és árka
A külsõ várfal és a hozzá tartozó árok egyszerre készült, valószínûleg a 14.,

esetleg a 15. században. A cella septichora bejárata fölé épült a vár délkeleti sarka, a
Káptalani Levéltár alatt észak-déli fala húzódik, attól északabbra pedig a maga való-

10

Római sírok, valamint középkori lakó- és raktárgödrök a délkeleti rondella alatt. Fotó: Tóth Zsolt

VISY ZSOLT

5 A méréseket Pattantyús-Ábrahám Miklós, az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet tudományos munka-
társa végezte, tanulmánya sajtó alatt van.
6 Visy Zsolt: Újabb adatok a pécsi vár építéstörténetéhez. = Tanulmányok Pécs történetébõl. Pécs,
2006. (sajtó alatt)
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ságában is látható a fal. Déli falának egy kis darabja a plébánia délnyugati sarkánál
csatornaépítés közben került elõ. Jellegzetes beszögellése a régi ábrázolásokon is
megfigyelhetõ. A mostani ásatás mutatta ki, hogy a várfal két részletben épült. Elõbb
belsõ vonala állt csupán, késõbb pedig, minden bizonnyal a lõfegyverek elterjedése
idején, talán a 15. század végén külsõ falköpennyel erõsítették meg.

A várfal délkeleti sarkához egy keskeny fal csatlakozik, és halad tovább dél
felé. Ez, és az alattuk két helyen feltárt vaskos faoszlop-gödör arra vall, hogy itt egy
hídszerkezet is volt, amit a falak beépítése elõtt faoszlopok tartottak. A feltárt kes-
keny fal egyszersmind a várat a rondellával összekötõ nyaktag keleti fala is volt.

A várfal külsõ oldalán egy mintegy 12 m széles árkot ástak, aminek a mély-
sége mintegy 5 m volt. Az árok keleti szélén megtalált fal, amelynek egy szakaszát
Gosztonyi bontotta el a cella septichora fölött, északon megmaradt csonkja pedig
2005-ben semmisült meg, contrascarpaként értékelhetõ. Az árok vonala ugyanúgy
megtört, mint a várfalé, és elõbb nyugatra, majd délre fordulva vezette el a csapa-
dékvizet. A hídszerkezetre utaló maradványok ezt az elképzelést teljes mértékben
alátámasztják.

A délkeleti rondella
A régi ábrázolásokon különbözõ módon ábrázolt délkeleti rondellát a 19.

század elején bontották le. Biztosan azonosítható fala az ásatás legdélibb részén
került elõ, külsõ oldalán az árokkal. Ezen a helyen egyszer megroggyant, ekkor az
árokba épített támfallal igyekeztek megtartani. Egy ostromot követõen facölöpök-
kel pótolták a kiszakadt faldarabot, de azok is leégtek.

Jelenlegi ismereteink alapján meghatározhatatlan a rondella átmérõje, és
nyaktagja is csak részben vált ismertté a várfal sarkától délre talált falszakaszok
képében.

A rondellával lehet kapcsolatban az a hatalmas, mintegy 8 m széles és igen
mély árok, amely a cella septichora délkeleti sarkánál került elõ, és északkelet–dél-
nyugat irányban halad. Létesítésekor láthatóan figyelembe tudták venni a római
épületet, mert éppen mellette vezették el. Az is biztos, hogy középkor késõbbi ide-
jébõl származik, mert több Árpád-kori sírt is átvágott. Valószínû, hogy a rondellával
alkotott egységet, és becsatlakozott a rondellát övezõ árokba.

Az árkot késõbb betöltötték, és északi oldalában egy széles falat építettek,
ami valószínûleg a török kori védmû része lehetett. Egy még késõbbi idõben e fal
déli részét elbontották és rá merõlegesen, délkeleti irányban egy másik falat csatla-
koztattak hozzá. Ebben a falban a rondella contrascarpa falát lehet sejteni.

A bemutatás szempontjai
A feltárások nagyon sok új leletet és mûemléki szempontból értékes marad-

ványt hoztak a felszínre, amelyeknek a létezését legfeljebb sejteni lehetett, tudni
nem. Igazi szenzáció a római és középkori emlékek egymásba kapcsolódó együt-
tese. A mûemléki helyreállítás során éppen ezért nem lehet különbséget tenni ró-
mai és középkori emlék között, mert noha igaz, hogy a jelen program középpontjá-
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ban a világörökségi helyszínként is számon tartott ókeresztény temetõ áll, Pécs és
Magyarország számára kivételes fontossággal bírnak a püspökvár Árpád-kori és
középkori maradványai is.

A következõ építészeti egységek bemutatását lehet és kell megoldani:
Római kori emlékek
– III. sírkamra kriptája és restaurált szarkofágja
– XIX. sírkamra kápolnájának alapja, kriptája és lejárati aknája
– XX. sírkamra kápolnájának alapja, kriptája és lejárati aknája
– cella septichora falai és járószintje, a bejárata elõtti lépcsõ (a várfal belsõ

szögletében a kutatóablak kialakítása után tükörrel)
– római sírok (üresen) és római járószint (rekonstruálva) a XIX. sírkamra kö-

rül, a Möller-folyosó vonaláig
– római sírok (üresen) a bejárati folyosó területén
– 112. objektum (épített római sír) eredeti helyzetben és szinten való vissza-

építése a cella septichorától északra
– A cella septichorán kívül a déli, keleti és északi oldalon, a falkorona meg-

maradt szintjéig megtartott bolygatatlan altalaj
– római szarkofág restaurálása és felállítása a cella septichorától délre
– a cella septichora rétegeinek bemutatása (fotó/rajz) a plebánia falsíkjában,

eredeti helyzetben
Középkori emlékek
– püspöki káptalan (Szatmári-palota?) két fala
– várfal délkeleti sarka a cella septichora bejárata fölött
– középkori falak (rondella nyaktagjának falai) a plebánia alatt és tõle délre
– híd két faoszlopának rekonstruálása ugyanitt
– délkeleti rondella fala és égett, restaurált cölöpjei (járószint alatt)
– középkori és koraújkori falak a plebánia keleti falának a vonalában
– középkori falak a kioszktól északra
– középkori árok, az árok metszete és az itteni falak a bemutatási terület dél-

keleti sarkában
– a középkori várárok metszetének 1:1 léptékû megmutatása (fotó/rajz) a

védõépület északi falán, eredeti helyén
Újkori emlékek
– a rondella falától északra lévõ fal – részlegesen
– a Möller-féle folyosó déli vége

A következõ egységek elbontására kerülhet sor:
– a rondella falától északra lévõ koraújkori fal középsõ, forgalmat akadályo-

zó része (részben megtörtént).
– A várfal sarkától északkelet felé induló, a káptalani levéltár délkeleti sarká-

ig terjedõ koraújkori fal (részben megtörtént).
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Konzerválás:
– Vakolt és festett felület csak a XIX és a XX. sírkamrában van, ahol az ilyen

felületekre kidolgozott eljárások leggondosabb alkalmazására van szükség. A re-
konstruálva visszaépítendõ sír restaurálásánál is szükség lesz a vakolat javítására
és részleges kiegészítésére.

– A plébánia déli falának meghosszabbításában lévõ középkori fal.
– A kripták légnedvességének korábbi (föld alatt elzárt) állapota megfelelõ

szigeteléssel és a nyílások légmentes elzárásával visszaalakítható és biztosítható
a vakolat és meszelt felület hosszú távú megõrzése.

– A cella septichora megmaradt járószintje és lépcsõi eredeti állapotukban
konzerválandók. A lépcsõket minden forgalomtól el kell zárni, a belsõ teret (pl. a já-
rószintre terített homok közbeiktatásával járólapokkal) közlekedésre alkalmassá
lehet tenni, de ebben az esetben legalább két helyen (oldalapszisban) meg kell mu-
tatni az eredeti, konzervált felületet. Az egyik ilyen felület az északnyugati apszis
legyen, ahol a beomlott mésztömb is eredeti helyzetében konzerválandó.

– A középkori árok metszetének rögzítése és konzerválása a délkeleti sa-
rokban.

– A rondella korhadt, illetve faszénné égett cölöpjeinek konzerválása.
– Az újonnan elõkerült és a III. sírkamrában lévõ szarkofág összeállítása,

restaurálása.

Kiegészítés:
– A falak, néhány helytõl eltekintve, nem igényelnek kiegészítést, csak kon-

zerválást és a fúgák megerõsítését.
– A várárok fölött átvezetõ híd két faoszlopa.
– Római (külsõ) járószint a XIX. sírkamra környékén.
– Ahol a cella septichora fala kívülrõl látható lenne, ott földimitációval el kell

takarni a nyers kõfalat.
– Földvisszatöltés a plébánia-épület déli részén, a várfaltól délre, és a cella

septichorától nyugatra.
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KIKINDAI ANDRÁS–FEDELES TAMÁS

RÓMAI SÍRKAMRA VAGY GÓTIKUS KÁPOLNA?
Építmény a pécsi székesegyház délnyugati homlokzata elõtt

A régészeti kutatás
Pécsett a Szent István téren, 2005 januárjában a cella septichora feltárásá-

hoz kapcsolódóan elõzetes geofizikai mérést hajtottunk végre.1 A földradar vizsgá-
lat kiterjedt a székesegyház elõtti tér egészére. A kapott eredményekrõl legutóbb a
Mûemlékvédelem címû folyóiratban jelent meg egy átfogó térkép.2 Ezen a rajzon
már szerkesztett formában láthatóak a korábbi ásatások és a geofizikai mérés
eredményei.

Már a vizsgálat során érzékelhetõ volt és az elsõ eredmények kiértékelésénél
egyértelmûen kirajzolódott a föld alatt, egy határozott vonalú objektum. Az elsõ áb-
rán „A” betûvel megjelölt építmény, a székesegyház déli kapuja és a püspöki palota
között látható. Elsõ ránézésre egy centrális elrendezésû, nyolcszögletû épületet lát-
hatunk. A sarkokhoz támpillérek csatlakoznak. A hangradar alapján az épület omla-

14

A püspökvár periodizációja a radarfelmérés és a régészeti kutatások alapján.
Terv: Visy Zsolt, digitalizálás: Szabó Máté

1 A kutatásvezetõ Visy Zsolt volt. A méréseket Pattantyús Ábrahám Miklós végezte. A szakmai munka-
társ Gábor Olivér, a konzulens Kikindai András volt.
2 Marton Erzsébet: A pécsi világörökség – újabb ókeresztény sírkamrák. Beszélgetés Visy Zsolt pro-
fesszorral a legújabb ásatási eredményekrõl. = Mûemlékvédelem, 49. 2005. 5. 283–85. p
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dékos rétege már 70 cm mélyen jelentkezett. A falak 100–200 cm mélységben szé-
pen kirajzolódtak. Pontos mélységük nem ismert.3 Az épület szélessége kb. 10 m,
hosszúságát, a késõbbiekben ismertetett okok miatt ugyan nehéz megállapítani, de
az megközelítõleg 13 m lehetett. Az épületet a pécsi V. számú sírkamrához hasonló
formája és nagysága alapján római építménynek, sírkamrának határozta meg az
ásatásvezetõ.4 Pécsett a székesegyház elõtt húzódó egykori római temetõi épületek
sorába jól be is illeszthetõ egy újabb sírkamra. Azonban nem csak római épületekre
jellemzõ a hangradar képén látható alaprajz. A gótikus templomokat is ehhez hason-
ló, támpillérekkel megerõsített sokszögzáródású szentély tette karakteressé. A kér-
dés tehát az, hogy melyik korhoz köthetõ a hangradar által kirajzolt építmény?

Jobban szemügyre véve a rajzot, bizonyos részletekben döntõ megállapítá-
sokat tehetünk. Elõször is: látható, hogy a falak csak a keleti oldalon rajzolódnak ki.
Az északi és déli falszakaszok törés nélkül futnak nyugat felé, többé-kevésbé egé-
szen a teret észak–déli irányban átszelõ nagy és vastag falig (elsõ ábra „B”) követhe-
tõek. A falak helyzete alapján tehát nem is centrális, hanem inkább lineáris, kelet
nyugati irányú, épületrõl van szó. Egy keletelt, a nyolcszög három oldalával záródó
épület rajzolódik ki. Pécsett ilyen szentélyzáródása volt a Szent Bertalan plébánia-
templom második építési periódusának,5 a ferences kolostortemplomnak,6 a domini-
kánus templomnak,7 és az Aranyos Mária-kápolnának.8 Másodszor: a mai járószintet
képezõ talaj felszínéhez közel jelentkezõ falmaradványokat említhetjük. Pécsett a
római épületek esetében szokatlannak számítanak az ilyen kis mélységben lévõ fa-
lak. Kizárólagosságot azonban mégsem jelentenek. A közelben álló és a régészek
többsége által római épületnek tartott cella trichora falai mindössze 55 cm mélyen
húzódnak a föld alatt.9 Az egykori terepszint egyenetlenségeivel számolva akár egy
jobban konzerválódott római sírépítmény is lehetne ilyen mélységben.

Az elmondottak eddig csak a földradar képi megfigyelésein alapultak. Mindez-
idáig úgy gondoltuk, hogy az épületet – akár római sírkamra, akár gótikus kápolna –
még nem tárták fel. Egyetlen, a város múltjával foglakozó könyv sem említi, és nem
szerepel egyetlen rajzon sem. Ezért értek kissé váratlanul Szõnyi Ottónak, a háromka-
réjos temetõi épület – azaz a cella trichora – 1922-ben történt feltárásához kapcsoló-
dóan írt sorai. „Az említett 1754. évi mérnöki felvétel útmutatása mellett kutatásunkat a
székesegyház déli homlokzata elõtti tér közepére is kiterjesztettük. Sokat ígért de ke-
veset nyújtott egy támpilléres, valószínûleg csúcsíves stílusú épület hatalmas méretû
falmaradványa.”10 Az egyébként igen nagy tudású és alapos Szõnyi jelen esetben egy

15

RÓMAI SÍRKAMRA VAGY GÓTIKUS KÁPOLNA?

3 A földradarnak ez a típusa csak két méter mélységig szolgáltat biztos adatokat.
4 Marton… i.m. 2005. 285. p.
5 Gosztonyi Gyula: A várostemplom építéstörténete. Pécs mûemlékei. Pécs, é. n.
6 Kárpáti Gábor: Szerzetesrendek megtelepülése a középkori Pécsen. = Dunántúli Dolgozatok, Törté-
nettudományi Sorozat 3. Pécs, 1991. 173. p.
7 Kárpáti… i.m. 1991. 170. p.
8 G. Sándor Mária, A pécsi püspökvár középkori épületei és épületmaradványai. = Die Bischofsburg zu
Pécs. ICOMOS Hefte des Deutschen Nationalkomitees XXII. Budapest–München, 1999. 32. p.
9 Szõnyi Ottó, Ásatások a pécsi székesegyház környékén 1922-ben. = Országos Magyar Régészeti
Társulat Évkönyve 2. Budapest, 1922–1926. 176. p.
10 Szõnyi… i.m. 1922–1926. 183. p.
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rajz nélküli rövid közléssel megelégszik. A cikkéhez mellékelt ábrán egyetlen olyan
épületet, falat sem jelölt, melyre illene a leírás. A Pécsi Káptalani Levéltárban õrzött ha-
gyatékában nem találtunk erre vonatkozó fotót, sem pedig rajzot, sõt még kézzel ké-
szített vázlatot sem, amely alapján azonosítani tudnánk az objektum helyzetét. Ebbõl
kifolyólag pontosan nem tudjuk meghatározni, hogy a jeles tudós hol találta meg a
támpilléres épület falait. Az idézett szövegrész – kizárásos alapon – ugyanakkor kizá-
rólag a hangradaron látható építménnyel hozható kapcsolatba.

Amennyiben a székesegyház elõtt egy ilyen, relatíve nagy, gótikus kápolna állt,
hogyan lehetséges az, hogy az enyészeté lett a hódoltság korában? A Pécsrõl készült
legkorábbi alaprajzok, felmérések helyét sem jelölik. Talán az egyedüli kivételt a város
legkorábbi, hiteles ábrázolásán látható falszakasz jelenti. A rajzot Pataki Vidor találta
meg 1943-ban, a Bécsi Udvari Levéltárban (Hofkammerarchiv). Ismertetése egy,
Gosztonyi Gyulával közösen írt, cikkben történt, melyben a következõképpen fogal-
maznak: „felismerhetõk a mai Corpus Christi kápolna helyén állott középkori, gótikus
kápolna romjai, felette […] csúcsíves mellékhajóablakokkal, továbbá a püspöki palotá-
val összekötõ szárnyépület és folyosó maradványaival”.11 Nem tudni, hogy õk miért a
Corpus Christi kápolna helyére helyezték a gótikus kápolnát. Az ábrán világosan lát-
ható, hogy nem ott állt. A mai Corpus Christi kápolna a székesegyház déli mellékhajója
és a délnyugati torony sarkában épült. A rajz pedig egyértelmûen a torony elõtt ábrá-
zolja a romos falat, tehát pontosan ott, ahol a kérdéses kápolnánk állhatott. A kápolna
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Pécs legrégebbi hiteles ábrázolása. 1686 körül

KIKINDAI ANDRÁS–FEDELES TAMÁS

11 Pataki Vidor–Gosztonyi Gyula, Pécs legrégibb hiteles ábrázolása. = Sorsunk 1941. 1/4. 415. p.
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a rajz készítésének idején, 1687-ben, már romos állapotban volt. Talán a várat ért va-
lamelyik ostrom során sérült meg.

Szoros összefüggésben állhatnak a kápolnával azok a padlótéglák, me-
lyek ezen a területen egy gázcsõvezeték fektetése közben kerültek felszínre,
2003 szeptemberében.12 A 21x21x4 cm-es padlótéglákat már Szõnyi is említette.
Korábban ezeket Szõnyi alapján a tér egykori burkolatának tartottuk. Õ ugyanis a
téglákat egészen a püspöki palota keleti homlokzatáig feltárta, és megfigyelése
alapján azok a homlokzathoz illeszkedtek; azaz amikor ezeket lerakták, a téren

17

A kápolna és a hozzá kapcsolódó épület rekonstrukciója. (Kikindai András rekonstrukciója)

RÓMAI SÍRKAMRA VAGY GÓTIKUS KÁPOLNA?

12 Kikindai András: Pécs, Dóm tér. = Régészeti kutatások Magyarországon 2003. Budapest, 2004. 273. p.
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már állt a püspöki palota.13 Ugyanakkor sem a korábbi, sem a legújabb feltárások
a tér egyetlen más pontjáról sem hoztak napvilágra ilyen téglákat. Jelenleg úgy
véljük, hogy nem a tér, hanem egy korábban itt álló épület burkolatának kell tarta-
nunk õket. Az épület egyik lehetséges alaprajzi sémája a hangradar és a korábbi
feltárások alapján lett kiszerkesztve. Ezek szerint a mai püspöki palota keleti
homlokzatának alapja és az elsõ ábrán „B” betûvel megjelölt fal egykor egy épüle-
tet fogott közre. Ehhez az épülethez csatlakozott keletrõl a kápolna, de hogy mi-
lyen módon azt nem tudjuk.

Több lehetséges magyarázat is adódik. Az egyik szerint csak az épület el-
bontása után építették fel a kápolnát. Ezt a lehetõséget a 2. ábrán látható, az álta-
lunk ismert helyzetû, és mindmáig fennálló püspöki palotához csatlakozó falmarad-
ványok kivételével más nem erõsíti meg. Az elsõ ábrán „B” betûvel jelzett vastag fal
olyan határozottan metszi a kápolna falait, hogy attól nyugatra látszólag nincs
egyetlen falnak folytatása. 2003-ban a püspöki palota elõtt húzódó kutatóárokban
sem találtunk olyan falat, ami a kápolna északi vagy déli falát alkothatta volna.
Szõnyi említ ugyan egy kelet–nyugati irányú vastag falat, de ennek nyomát ásatá-
sunk során nem találtuk meg. Amennyiben ezt nem a Möller-féle csatorna építke-
zéséhez kapcsolódó rombolással magyarázzuk, akkor valószínûbbnek látszik,
hogy a kápolna és az egykoron itt állt épület szoros építészeti egységet alkotott. A
rekonstrukción is ezt az állapotot láthatjuk. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy mi
történt a kápolnával, amikor elbontották a mellette álló épületet? Lebontották vagy
megkímélték? Nincsenek pontos adataink a püspöki palota keleti szárnyának fel-
építésére vonatkozóan. A román kori emlékanyag hiányában ezt a 14–15. század
közti idõszakra kell tennünk.14 A történeti adatokban szereplõ és az azonosítás so-
rán felmerülõ kápolnák mindegyike késõbbi forrásokban is szerepel. Tehát túl kel-
lett hogy „élje” a püspöki palotán végzett átalakításokat.

Kívánatos lenne a különbözõ idõszakokban a kérdéses területen folytatott
részleges ásatások során napvilágra került számos falcsonk egymáshoz való vi-
szonyának tisztázása. E nélkül azonban semmi biztosat nem mondhatunk az itt állt
egykori épületrõl és gótikus kápolnáról.

Történeti adatok az építmény azonosításához
A székesegyház körül több kápolna állt a középkor folyamán, amelyeket okle-

veles adatok igazolnak. A dómtéren egykoron álló épületeken az évszázadok során
végzett átalakítások, a török megszállás, valamint a felszabaduló háborúk során
végbement állagromlás, illetve az új- és legújabb kori tereprendezések következté-
ben ezek elhelyezkedése nem ismert. A Szent Péter székesegyházat körülvevõ kö-
zépkori szakrális építmények közül eddig csak annak észak–nyugati oldalán elhe-
lyezkedõ Aranyos Mária-kápolnát sikerült feltárni.15 A püspöki katedrális déli oldalán
állt egykori kápolnák közül ugyan csak valószínûsíteni tudjuk, hogy mely falmarad-
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13 Szõnyi… i.m. 1922–1926. 183. p.
14 Sándor… i.m. 1999. 28. p.; illetve a püspöki palota keleti szárnyában található gótikus faragványok
alapján.
15 Sándor… i.m. 1999.
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ványait rajzolta ki a hangradar, ám véleményünk szerint a felkínált alternatíva – egy a
maradványok feltárását célzó jövõbeni ásatás eredményeiig – kellõen alátámasztja
az elõzõekben megfogalmazott sejtésünket. Mindenekelõtt a forrásokban található
kápolnákra vonatkozó adatokat vesszük röviden sorra.

A Szent András-kápolnáról tudósító elsõ, közvetett adataink az 1332–1337-es
pápai tizedjegyzékbõl származnak. 1332-ben egy bizonyos Balázs a Szent Ilona-kápol-
na (sic!) papja 68 báni dénárt,16 majd egy évvel késõbb ugyanõ, ekkor már a Szent Ilona-
oltár papjaként 65 banalist fizetett tized gyanánt.17 Egy 1460-ban kelt irat alapján azon-
ban bizonyossá válik, hogy egy oltár javadalmát élvezte az említett Balázs, amely a
Szent András-kápolnában volt. Ennek az oltárnak volt ugyanis igazgatója az idõközben
elhunyt László, akinek megüresedett javadalmát kérte Huendler Vid pécsi segédpüs-
pök. A kápolna gazdag ellátását bizonyítja, hogy az említett Szent Ilona-oltárhoz egy ház
is tartozott.18 Az oltárról az utolsó általunk ismert említés 1473 tájáról származik. Ekkor
Ewsy László adományozott az oltár mindenkori javadalmasa számára egy malmot
Pécsvárad területén.19 A kápolnában azonban nem csupán az említett oltár mûködött.
Egy 1446-os oklevélbõl értesülünk a Szent Ágnes titulusú oltáráról, melynek javadalma-
sa ekkor egy Ambrus nevû személy volt.20 A kápolna élén álló egyháziakról a Mohácsot
megelõzõ idõszakból folyamatosan rendelkezünk információkkal.21 A kápolna lokalizálá-
sával kapcsolatban csak feltételezésekre hagyatkozhatunk, csupán az bizonyos, hogy a
székesegyház oldalánál (ad latus ecclesiae cathedralis, ecclesiae nostre) állt.

A Szent Katalin-kápolna elsõ feltûnése is az idézett tizedjegyzékekhez köthe-
tõ. Egy 15. század végi adat alapján az épület dóm térre történõ lokalizálása is kér-
déses. Az ominózus diplomában ugyanis csak annyi szerepel, hogy a kápolna „in
castro Quinqueecclesiensis” található.22 Ez a társaskáptalan Szent János temploma
mellett az általunk ismert oklevelekben szereplõ egyetlen olyan meghatározás,
amely egy szakrális épületet nem a székesegyház helyzetéhez viszonyít. Ennek
alapján a bazilika dél–nyugati homlokzata elõtt feltételezett kápolna azonosítása so-
rán is figyelmen kívül hagyhatjuk.

A Holtak kápolnájáról származó elsõ adatunk 1370-bõl származik.23 A kápol-
na késõbb említett patrocíniuma véleményünk szerint az ott lévõ Szent Mihály-ol-
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16 „Item Blasius sacerdos capelle Sancte Helene solovit LXVIII. Banales.” = Monumenta Vaticana
Historiam Regni Hungariae Illustrantia. Vatikáni Magyar Okirattár. I/1-6. II/1-3. Budapest, 1881–1909.
[reprint: 2000] I/1. 242. p.
17 “Item Blasius sacerdos altaris beate Helene solovit LXVIII. Banales.” Monumenta… i.m. 1881–1919.
I/1. 282. p.
18 Josephus Koller: Historia episcopatus Quinque-Ecclesiarum. I–VII. Posonii, Pesthini, 1782–1812. IV.
311. p.; Timár György: A szenttisztelet Pécsett, a középkorban. (patrocinium, titulus ecclesiae). = Pécs
szerepe a Mohács elõtti Magyarországon. Font Márta (szerk.) = Tanulmányok Pécs történetébõl 9.
Pécs, 2001. 91. p.
19 Iványi Béla: Egy 1526. elõtti ismeretlen kéziratos formuláskönyv. = Történelmi Tár, 1904. 496–497. p. Nr. 72.
20 1446. július 20.: “Dominum Ambrosium rectorem altaris sancte Agneti virginis in capella sancte
Andree ad latus dicte ecclesiae nostre” = MOL Mohács elõtti gyûjtemény, Diplomatikai Fényképgyûjte-
mény. 236 596.
21 Fedeles Tamás: A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késõ középkorban (1354–1526). Ta-
nulmányok Pécs történetébõl 17. Pécs, 2005. 289–296. p.
22 1494. január 19. MOL Mohács elõtti gyûjtemény, Diplomatikai Fényképgyûjtemény. 233 481.
23 MOL Mohács elõtti gyûjtemény, Diplomatikai Levéltár. 5361.
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tárról származott. Az azonosítást megengedi és kellõen meg is alapozza, hogy
Szent Mihály arkangyal köztudottan az elhunytak lelkét tette mérlegére, így gyak-
ran temetõkápolnák védõszentjeként is szerepelt.24 Egy 1500-ból származó adat
alapján az ekkor már Szent Mihály titulusú kápolnát a székesegyház déli oldalára
lokalizálta Petrovich Ede.25 Farbaky Péter ennek helyét a székesegyház déli oldalá-
ra merõleges, észak–déli irányú épület (az ún. Aedes Sacmarianae) északi részén
valószínûsítette, melyet magunk is elfogadunk.26

1428-ban Henrik püspök (1421–44) a káptalan konszenzusával Szent Móric és
mártírtársai tiszteletére a székesegyház mellett egy kápolnát alapított. A kápolna java-
dalmát pedig négy kanonoki javadalommal egyesítették.27 A beneficiumot olyan sze-
mélyeknek kívánták juttatni, akik teológiai doktorátussal vagy borostyánkoszorúval
rendelkeznek, vagy legalábbis alkalmasnak mutatkoznak prédikáció tartására, a hívek
és a papság számára.28 Erre az alapításra és a hitszónoki „állás” létrehozására az egy-
házmegye déli területein (is), a gyorsan terjedõ huszita eszmék elleni fellépés miatt
volt szükség.29 A kápolna elhelyezkedésére a pápai bullából értesülünk, e szerint azt
„prope dictam Ecclesiam Quinqueecclesiensis” kívánják felépíteni.30 A prope prepozí-
ció a Szent Katalin-kápolna okleveles meghatározásához képest ugyan már a székes-
egyházhoz viszonyítja az új épületet, azonban ez mindenképpen távolabbi helyet jelöl,
mint az általában használt „ad latus” terminus. Az épületet tehát ezek alapján valahol a
katedrális közelében, környékén emelhették. Logikusnak tetszhet magyarázatunk, ha
figyelembe vesszük a kápolna meglehetõsen késõi alapítását, hiszen ekkorra a dóm
közvetlen környékén (értsd: oldalánál) már vélhetõleg nem volt beépítethetõ terület.
Vélhetõleg igaza lehet Petrovichnak, aki a középkori káptalanház (a késõbbi Szatmári-
épület) déli részén valószínûsítette a kápolnát.31

Végül a Szentháromság-kápolnát említjük, amely szintén a püspöki egyház
oldalánál helyezkedett el. Elsõ és ez idáig egyetlen erre vonatkozó adatunk 1499-
bõl származik.32

Az áttekintett szakrális épületek közül hármat vehetünk tekintetbe a székes-
egyház dél–nyugati tornya elõtt észlelt falmaradványok azonosítása során. A Holtak-
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24 Timár… i.m. 2001. 80. p. és 82. p.
25 Petrovich Ede: A pécsi káptalani levéltár épületének története. A JPM Évkönyve, 1963. [1964]. 180. p.
26 Farbaky Péter: Szatmári György, a mecénás. = Mûvészettörténeti Füzetek 27. Budapest, 2002. 50. p.
27 „[…] Capellam ipsam, cuius quatuor, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis Canonicatui et
prebende dicte Ecclesie Quinqueecclesien. […] si qui vacant ad presens, seu cum primum vacaverint,
perpetuo incorporare et annectare et unire […]” = Koller… i.m. 1782–1812. III. 342. p.; Az annátáról szó-
ló bejegyzés is hasonlóképpen fogalmaz: „[…] capella Sanctorum Mauricii et sociorum prope dictam
ecclesiam de novo constructam cuius quattuor canonicatui (recte: canonicatus) et prebende dicte eccl.
Cum vacaverint unienda […]” Körmendy József: Annatae e regno Hungaria provenientes in Archivo
Secreto Vaticano 1421–1536. A magyarországi egyházmegyék javadalmainak annátái. = Magyar Or-
szágos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 21. Budapest, 1990. Nr. 66.
28 Fedeles… i.m. 2005. 67. p.
29 Tóth-Szabó Pál: A cseh-huszita mozgalmak és uralom története Magyarországon. Budapest, 1917.
146–63. p.
30 Koller… i.m. 1782–1812. III. 341. p., Körmendy… i.m. 1990. Nr. 66.
31 Petrovich… i.m. 1963. 184. p.
32 1499. „Sanctae et individue trinitatis ad latus dicte ecclesie Quinqueecclesiensis fundate” = MOL
Mohács Elõtti Gyûjtemény, Diplomatikai Fényképgyûjtemény. 27 426.
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vagy Szent Mihály-kápolna helyéül akceptáltuk Farbaky nézetét, így az minden bi-
zonnyal a Szent Péter-dóm dél–keleti tornya elõtt, attól délre állhatott. Az utolsóként
említett Szentháromság-kápolna helyét az egyetlen fennmaradt adat alapján nem áll
módunkban meghatározni. Ez esetben az adathiány lehet segítségünkre, ugyanis
egyszeri említésébõl – az okleveles anyag nagymértékû pusztulásán túl – arra gon-
dolhatunk, hogy vélhetõleg ez egy kisebb kápolna lehetett. Az elsõként említett
Szent András-kápolna mellett tudjuk felsorakoztatni a legtöbb érvet, melyek alapján
ezen építményt sejtjük a radar által kimutatott szóban forgó falmaradványok mögött.
Elsõként a kápolna két ismert oltárára utalunk, amely mellett véleményünk szerint
legalább még egy oltárnak (ti. a fõoltárnak) kellett lennie. Ezek elhelyezéséhez pedig
egy megfelelõ méretû építményre volt szükség. A kápolna illusztris helyszínül szol-
gált 1439-ben, Péter pécsváradi apát hûségesküjének letételéhez. E mellett na-
gyobb méretére is következtethetünk az eskün jelen lévõ kilenc, név szerint felsorolt
(köztük a püspök, és a királyi tárnokmester) személy jelenlétébõl.33 A kápolna presz-
tízse is indokolttá teszi, hogy egy nagyobb építményrõl lehet szó; rektorai között ta-
láljuk, pl. Brodarics Istvánt, aki ekkor Szatmári püspök titkára volt,34 Mihály vikáriust.35

Végül a kápolna és oltárai gazdag ellátása is erõsíti hipotézisünket.
Fentebbi megfontolásaink alapján tehát úgy véljük, hogy további írásos ada-

tok és régészeti leletek elõkerüléséig az épületmaradványokat a Szent András-ká-
polnával azonosíthatjuk.
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33 A kevésbé fontos személyekre a szokásos formulával utalt a közjegyzõ. = Koller… i.m. 1782–1812.
III. 371–372. p.
34 Fedeles… i.m. 2005. 335. p. Nr. 55.
35 Fedeles… i.m. 2005. 406. p. Nr. 244.
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HORVÁTH ISTVÁN

A PÉCSI SZERZETESSÉG TÁRSADALMA 1782-BEN I.
Ferencesek / Ordo Fratrum Minorum

– Kisebb Testvérek Rendje / OFM 1209

A pécsi püspökség 1009-ben történt megalapításával megindult az egyházi
intézményrendszer kiépülése és fejlõdése. Oklevelek 1177-tõl említik a Szent Pé-
terrõl nevezett székeskáptalant, amely 40 stallummal az ország legnagyobb kápta-
lanjai közé tartozott. A püspökvárban mûködött a Keresztelõ Szent Jánosról neve-
zett társaskáptalan 10–12 kanonokkal. Pécs, mint a régió egyházi és vármegyei
központja, gyors gazdasági, társadalmi és kulturális fejlõdést élt át. A székesegy-
házi iskolát a környezõ vármegyékbõl is látogatták, majd 1367-ben a városban ala-
kult meg az ország elsõ egyeteme. Az egyházi és világi intézmények kialakulásá-
val a korabeli szerzetesrendek is megjelentek és letelepedtek a városban. Pécsett
a középkori Magyarországon mûködõ mind a négy kolduló rend – az Ágoston-rend,
a ferences, a domonkos és a karmelita – megtelepedett, ami a város nem csak re-
gionális, hanem országos jelentõségét mutatja.1

A város török alóli felszabadulása után a korábban itt mûködõ ferences, pálos,
dominikánus és Ágoston-rendi szerzetesek mellett az 1528-ban létesült kapucinus
rend is megjelent és letelepedett. A különbözõ szerzetesek felépítették templomaikat
és rendházaikat, missziós, hittérítõ tevékenységet folytattak a korábbi hódoltsági te-
rületen, egyházmegyei, adminisztrátori, kooperátori és kápláni szolgálatokat végez-
tek, és néhányan tanítottak is. Létszámuk a 17. század közepére annyira megnõtt,
hogy 1751-ben a vármegyei országgyûlési követeknek a következõ utasítást adták:
„több kolduló szerzetest az országba be ne fogadjanak, a meglévõk konventjeinek
és monostorainak a számát se növeljék, mivel annyira megsokasodtak, hogy a nyo-
morult nép kimerítése nélkül alamizsnával ellátni õket nem lehet.”2

1782-ben királyi utasításra az egyházmegye területén mûködõ kolostorok
házfõnökei jelentést készítettek rendtársaikról a pécsi püspöknek, aki a Helytartó-
tanácsnak továbbította azokat. A forrás igen értékes és érdekes dokumentum, az
iratból megismerhetjük a városban mûködõ szerzetesrendek felépítését, a rend-
tagok származását, nemzetiségét, életkorát, mûveltségét és tevékenységi körét.3

A ferencesek konventuális vagy minorita ágának pécsi jelenlétére a legkoráb-
bi adatunk 1256-ból származik, a kolostor Vince nevû gvárdiánja ekkor jelen volt a
Siklós környékén lévõ bajcsi kolostor felszentelésénél.4 A következõ adatot az itteni
ferencesekre 1260-ból ismerjük, a Narbonne-ban tartott rendi nagykáptalan iratai

22

1 Fedeles Tamás: Gilibertus ispotályos mester az ispotályosok középkori pécsi rendházának kérdése.
= Pécsi Szemle, 2003. õsz, 11. p.; Kubinyi András: Pécs gazdasági jelentõsége és városiassága a késõ
középkorban. = Tanulmányok Pécs történetébõl 9. Pécs szerepe a Mohács elõtti Magyarországon. Font
Márta (szerk). Pécs, 2001. 43-52. p.
2 Ruzsás Lajos: A baranyai parasztság élete és küzdelme a nagybirtokkal 1711–1848. Budapest, 1964. 19. p.
3 PPL 39/1782
4 Karácsonyi János: Szent Ferenc rendjének története Magyarországon 1711-ig. II. kötet, 1924. 226. p.
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közt szerepel a pécsi custodia.5 A város török általi 1543-as elfoglalásával a rend be-
szüntette mûködését. A hódoltság alatt a rend szigorúbb, obszerváns ágához tarto-
zó vándorszerzetesek prédikátorként mûködtek az egyházmegye területén.6

1686. október 21-én foglalta vissza Pécset a török megszállóktól a felszabadí-
tó keresztény sereg, melyben Klárics Maximilán csáktornyai gvárdián (azaz házfõ-
nök) mint katonai lelkész szolgált. Az ostrom után Tüngen János Károly generálissal,
a város prefektusával megkezdte a tárgyalást a ferencesek korábbi kolostorának
visszaadása tárgyában. Ez sikeresnek bizonyult, így 1687. január 4-én visszakapta
a rend a hódoltság elõtti rendházuk területén álló Memi pasa mecsetjét és a Szol-
imán aga telke mellett lévõ kis házacskát, melyet ideiglenesen rendházukká alakítot-
ták. A templomuk tatarozását 1716-ban kezdték meg, majd fokozatosan építették
ma is látható rendházukat. Az építkezés mellett vállalták a város nyugati felén élõ hí-
vek lelki gondozását is. Ellátták a Donátus-kápolnát és a jezsuita rend feloszlatása
után a Xavéri Szent Ferenc- és a Szent Rókus-kápolnát is. 1790-tõl a rend pécsi fel-
számolásáig vezették a szigeti külvárosi plébániát.7

SZERZETES ATYÁK
P. (Pater) Kaám Eusebius, a Vas vármegyei Jánosházán született, 41 éves, ma-
gyarul és németül közepesen beszél. Pap, filozófiai tanulmányait Kanizsán végez-
te, hároméves teológiai képzésben Pécsett részesült. Két évig elsõ pénteki magyar
szónok. Szigetváron egy évig, majd két évig Mindszenten, majd pedig ismét egy
évig a veszprémi egyházmegyéhez tartozó Somogy vármegyei Kercseligeten ad-
minisztrátor, két éve a kolostor gvárdiánja.8

P. Kerznai Bernardus, pécsi születésû, 58 éves, magyarul és horvátul (illyrus) beszél.
Filozófiát Kanizsán, teológiát Pécsett tanult, majd Szigetváron három évig szónok, Ka-
nizsán kettõ, majd Varasdon hat évig filozófia tanár. Házfõnök Szigetváron három,
Zágrábban szintén három, Kanizsán egy évig. Nagyatádon öt évig, Máriagyûdön egy
évig praesidens volt.9 Három évig a provinciális definitora,10 két éve pedig a custosa.11

P. Lauber Fulgentius, Varasdi származású, 39 éves, németül és horvátul (croata)
beszél. Filozófiai és teológiai tanulmányait Zágrábban végezte. Csáktornyán egy
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5 Eszterle József Péter: Mikor jöttek a ferencesek Magyarországra és hol épült az elsõ kolostoruk. Esz-
tergom, é.n. 22. p.; Szabó György Pius: Ferencrendiek a magyar történelemben. Budapest, 1921. 63. p.
6 Timár György: A szenttisztelet Pécsett, a középkorban. In: Tanulmányok Pécs Történetébõl 9. Pécs
szerepe a Mohács elõtti Magyarországon. Font Márta (szerk). Pécs, 2001. 69-101
7 Karácsonyi… i.m. I. kötet 1922. 321–22. p.; Szabó… i.m. 1921. 320. p.; Gosztonyi Gyula: Pécs
1763-ban, Pruner Ignác városképe. = Pécs mûemlékei, 1944. 10–12. p.
8 Gvárdián = házfõnök, a kolostor vezetõje, akit három évre a rendtartományi tanács választ. Másod-
szorra ugyanazon a helyen házfõnök a generális, harmadszorra pedig csak a pápa engedélyével lehe-
tett. = Takács Ince: Szent Ferenc rendje. Budapest, 1937. 296–302. p.
9 Praesidens = kisebb kolostor vezetõje, ahol nem él négy szerzetes és két laikus testvér, a praesidens
nem tagja a tartományi káptalannak. =Takács… i.m. 1937. 296–302. p.
10 Definitor = kormánysegéd a provinciális mellett, perdöntõ szava volt a kormányzásban. = Takács…
1937. 296–302. p.
11 Custodia = a provinciákat kisebb, általában 4-5 kolostoros egységekre, custodiákra osztották a
könnyebb kormányzás miatt, melynek élén a custos állt, akit három évre választottak. Késõbb eltörölték
ezt a hivatalt, de az elnevezés megmaradt, a rendben a provinciálist követõ elsõ kormánysegéd vagy
kormánytanácsos, tehát elsõ a definitorok sorában. = Takács… i.m. 1937. 296–302. p.)

23
PSz_2006-02.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2006_02_Nyar\2006_02_Nyar_10.vp
Wednesday, February 13, 2013 10:17:15 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



évig egyházi szónoklatot tanított, majd ugyanott filozófiát két évig. Kanizsán egy
évig vikárius, Csáktornyán két évig házfõnök. Varasdon három évig, Pécsett egy
éve teológiát tanít.12

P. Farkassics Bernardus, a Varazsd vármegyei Szentgyörgybõl származik, 37
éves, horvátul (croata) és közepesen németül beszél. Kanizsán filozófiát, Zágráb-
ban teológiát tanult. Tanulmányai után egy évig ünnepi szónok volt Zágrábban,
majd Krapinán egy évig egyházi szónoklatot, Csáktornyán pedig két évig filozófiát
tanított. Zágrábban egy évig vikárius, Varasdon három évig tanított teológiát és Pé-
csett egy éve tanít.
P. Brun Laurentius, a birodalmi (német) Bambergbõl származik, 40 éves, magya-
rul, németül és közepesen horvátul beszél. Filozófiát Csáktornyán, teológiát Zág-
rábban tanult. Pécsett kilenc évig német szónok, majd egy évig Mecskén admi-
nisztrátor, most a konvent vikáriusa és három éve nagyböjti szónok.13

P. Kisfaludi Anastasius, gyõri születésû, 40 éves, magyarul, németül és közepe-
sen horvátul beszél. Csáktornyán filozófiát, Zágrábban teológiát tanult. Siklóson
két évig magyar szónok, Szigetváron egy évig egyházi szónoklatot, Pécsett két
évig filozófiát tanított. Ugyanitt két évig vikárius, majd Szigetváron egy, utána Pé-
csett két évig házfõnök, Ivanicon (Varasd vármegye) két évig erkölcstant tanított,
Ormoson (Zala vármegye) egy évig a novíciusok mestere volt, Pécsett egy éve
szentírástant és egyháztörténetet tanít.14

P. Zombori Bonaventura, pécsi születésû, 75 éves, magyarul, horvátul (illyrus) és
németül beszél, nyugdíjas pap. Zágrábban filozófiát és három évig teológiát tanult,
több helyen szónokként mûködött, Kanizsán két évig vikárius, egy évig a zágrábi
apácák gyóntatója is volt.
P. Farkas Franciscus, a Zala vármegyei Egervárból származik, 63 éves, csak ma-
gyarul beszél. Négyéves filozófiai tanulmányait Pécsett végezte, ugyanitt két évig
teológiát hallgatott. Azután Nagyatádon egy évig, Segesden három, Siklóson egy,
Kanizsán három, Szigetváron négy évig szónok. A veszprémi püspökséghez tarto-
zó Bataszéken négy évig, Szentbalázson két évig adminisztrátor, vikárius két évig
Kanizsán, majd egy évig Csáktornyán. Egy évig Dombóváron adminisztrátor volt,
négy éve gutaütést kapott, bénultan fekszik.
P. Pajduk Linus, az Árva vármegyei Bobróban született, 47 éves, szlovákul
(slavus), horvátul (illyricus) és magyarul beszél. Filozófiai és a hároméves teológiai
tanulmányait Pécsett végezte. A veszprémi püspökséghez tartozó Miháldon,
Szentmártonon, majd nyolc évig Siklóson, egy évig pedig Segesden adminisztrá-
torként mûködött. Pécsett három éve a rend horvát szónoka.
P. Horváth Samuel, Pécsett született, 40 éves, magyarul és horvátul (illyrus) beszél,
filozófiai és teológiai tanulmányait Zágrábban végezte. Szigetváron egy évig egyházi
szónoklatot, majd Varasdon két évig filozófiát tanított. Szigetváron három évig vikári-
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12 A lector, vagyis a tanár a rendi kispapokat a bölcseleti és teológiai kurzusokon vagy a fõiskolákon ta-
nítja. = Takács… i.m. 1937. 296–302. p.
13 A kolostor helyettes vezetõje. = Takács… i.m. 1937. 296–302. p.
14 Magister noviciorum = a jelöltek oktatója, a próbaévesek lelki fejlõdéséért felelt. = Takács… i. m.
1937. 296–302. p.
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us, Siklóson házfõnök és a plébánia adminisztrátora volt egy évig, Pécsett egy évig
vikárius volt, öt éve a provincia krónikása.
P. Pethõ Petrus, a Vas vármegyei Rábadoroszlón született, 37 éves, magyarul és
közepesen németül beszél, pap. Csáktornyán filozófiát, Pécsett teológiát tanult. Fi-
lozófia tanár. Pécsett négy évig elsõ pénteki szónok, Szigetváron három évig ma-
gyar ordinárius, négy éve a pécsi székesegyház szónoka.
P. Vintze Constantinus, a Vas vármegyei Gyõrváron született, 42 éves, magyar,
pap. Kanizsán filozófiát, Ivanicson erkölcstant hallgatott két évig, Pécsett két éve
magyar elsõ pénteki hitszónok.
P. Kis Urbanus, a Tolna vármegyei Szakcson született. 31 éves, magyarul és hor-
vátul beszél, pap. Filozófiát Varazsdon, a teológiából három részt Pécsett hallga-
tott. Második éve horvát ünnepi szónok.
P. Schnader Quirinus, a Zala vármegyei Lendván született, magyarul, németül és
horvátul beszél, pap. Filozófiát Kanizsán, teológiát Varazsdon tanult. Filozófiata-
nár. Két évig Sellyén adminisztrátor, egy évig Pákon és nyolc éve a veszprémi egy-
házmegyéhez tartozó Kercseligeten adminisztrátor.
P. Göntz Gaudentius, a Zala vármegyei Lentiben született. 40 éves, magyarul be-
szél, pap. Filozófiai és teológiai tanulmányait Pécsett végezte. Filozófiatanár. Je-
lenleg nem tartózkodik a kolostorban, a bonyhádi uradalom káplánja.
P. Han Ignatius, frank (német, Main Franke), Würzburgban született, 36 éves, néme-
tül beszél, pap. Varasdon filozófiát, Pécsett teológiát tanult, jelenleg Cikón káplán.
P. Gludovák Medardus, Lendván született, 46 éves, magyarul, horvátul és néme-
tül beszél, pap. Filozófiát Zágrábban, erkölcstant két évig Remetinecben (Varazsd
vármegye) hallgatott. Jelenleg Somogy vármegyében, Böhönyén káplán.
P. Korandi Sebastianus, a Baranya vármegyei Szabaron született, 42 éves, hor-
vátul és németül beszél, pap. Filozófiát Kanizsán, erkölcstant két évig Remitinec-
ben (Varazsd vármegye) hallgatott.
P. Nagy Nepomucenus, Kiskomáromban született, 30 éves, magyarul és horvátul
beszél. Filozófiát és teológiát Pécsett tanult. Egy éve a veszprémi egyházmegyé-
ben, Gellén káplánként szolgál.
P. Schönleber Felix, frank (német, Main Franke), Würzburgban született, 33 éves,
németül beszél, pap. Filozófiát Verõcében tanult, teológiát egy évig Pécsett,
Ivanicson (Belovár-Kõrös vármegye) erkölcstant hallgatott.
P. Fülöp Antonius, a Baranya vármegyei Szabaron született, 26 éves, magyarul, né-
metül és horvátul beszél, pap. Filozófiát Kanizsán, teológiát Zágrábban tanult.
P. Horváth Seraphinus, Nagybajomon született, 26 éves, magyarul és horvátul
beszél, pap. Filozófiát és teológiát Pécsett tanult.
P. Bíró Macarius, szombathelyi születésû, 25 éves, magyarul és németül beszél.
Filozófiát Verõcén tanult, Pécsett a negyedik éve hallgatja a teológiát.
P. Betoberk Jeremias, Szentváron született, 26 éves, horvátul (illyrus), magyarul
és németül beszél, filozófiát Krapinában (Varazsd vármegye) tanult, Pécsett pedig
három éve teológiát hallgat.
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P. Lippak Rajmundus, zágrábi születésû, 27 éves, horvátul beszél. Kanizsán filo-
zófiát tanult, Pécsett három éve teológiát hallgat.
F. (Frater) Litvics Philippus, krizsi (Belovár-Körös vármegye) születésû, 26 éves,
horvátul beszél, diakónus. Csáktornyán filozófiát hallgatott, Pécsett egy éve teoló-
giát tanul.
F. Magyar Honoratus, Szombathelyrõl származik, 25 éves, magyarul beszél, dia-
kónus. Csáktornyán filozófiát tanult, egy éve teológiát hallgat.
F. Kováts Chrysogonus, a Veszprém vármegyei Iszkából származik, 26 éves,
magyarul beszél, diakónus. Filozófiát Krapinában tanult, Pécsett egy éve teológiát
hallgat.

LAIKUSOK
F. Jani Lucas, a bajorországi Bulverhausból származik, 81 éves, csak németül be-
szél, nyugdíjas.
F. Keller Killianus, a bajorországi Bachból származik, 54 éves, németül és horvá-
tul beszél, kertész.
F. Fumi Ruffinus, Heidecen született, 50 éves, csak németül beszél, portás.
F. Schauer Dismas, a bajorországi Landishusenbõl származik, 46 éves, németül
beszél, asztalos.
F. Mayr Guilelmus, a sváb Niderierbõl származik, 46 éves, németül beszél, mise-
ruha-készítõ.
F. Marinics Stephanus, légrádi születésû, 34 éves, magyarul, horvátul (illyricam)
és németül beszél, kulcsár.
F. Priglhueber Georgius, a bajorországi Riedbõl származik, 46 éves, németül be-
szél, pék.
F. Czermak Gothardus, a csehországi Patzauból származik, 39 éves, németül és
csehül beszél, pék.
F. Petrechich Didacus, a stájerországi Rumcsenbõl származik, 38 éves, németül
és horvátul (illyricam) beszél, szakács.
F. Lecher Marcellinus, bajor származású, 46 éves, beteg.
F. Endl Isodorus, a bajorországi Riedbõl származik, 39 éves, németül beszél, varga.
F. Riemer Wilhelmus, a cseh Grumauból származik, 36 éves, csak németül be-
szél, posztókészítõ.
F. Fischer David, frank (német, Main Franke), Stomheimbõl származik, 31 éves,
németül beszél, kukta.
F. Hübner Nicasius, a sziléziai Jegendorfból származik, 25 éves, németül beszél,
posztókészítõ.

Forrásunkat megvizsgálva a pécsi ferencesek társadalmi összetételére vonatko-
zóan számos megállapítást tehetünk. A szerzetesek nemzetiségi származását illetõen
kitûnik, hogy a páterek többségében (67,8 %) magyarországi származásúak voltak,
köztük három helyi, pécsi születésû. A többiek elsõsorban az ország nyugati és északi
részérõl származtak. A Német–Római Birodalomból öten származtak (17,8 %), bajorok
és frankok, és négy horvát születésû (14,4 %) páter élt a kolostorban.
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nemzetiség magyar birodalmi horvát összesen

fõ 19 5 4 28

% 67,8 17,8 14,4 100

A laikus testvérek között furcsa módon egy magyar származásút sem talá-
lunk, itt a Német–Római Birodalomból származók (64,1%) vannak többségben,
köztük is fõképp bajorok. Mellettük két cseh és egy-egy horvát, stájer és sziléziai
születésû laikus élt a kolostorban.

nemzetiség birodalmi német horvát cseh stájer sziléziai összesen

fõ 9 1 2 1 1 14

% 64,1 7,2 14,3 7,2 7,2 100

Ha az összes szerzetes származását vizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk,
hogy a magyar származásúak voltak többségben (45,3 %), de a német birodalmi
laikusok magas arányukkal ( 33,3 %) szorosan követték õket, majd a horvátok,
csehek és végül a stájer és sziléziai származásúak zárták a sort.

nemzetiség magyar német horvát cseh stájer sziléziai összesen

fõ 19 14 5 2 1 1 42

% 45,3 33,3 12 4,7 2,35 2,35 100

A szerzetesek filozófiai és teológiai oktatását a jelentkezõk számától függõ-
en, felváltva más-más kolostorban végezték (Pécsett, Nagykanizsán, Zágrábban,
Csáktornyán). A pécsi kolostorban az összeírás idején 3 tanár szolgált.

A rend hagyományához híven tevékenyen részt vett a város vallási életében,
a forrás szerint négy hitszónokuk volt, közülük egy a székesegyházban tartott szent-
beszédeket, ami bizonyára megtiszteltetésnek számított. Emellett, az összeírás ide-
jében még meglévõ paphiány következtében plébániai szolgálatot is végeztek több
helyen. A rendtagokat három-négyévente más-más kolostorba helyezték át.

A laikus testvérek között, akik a kétkezi és szakmunkát végezték a kolostor-
ban, kertészt, szakácsot, péket, asztalost, vargát, posztókészítõt és miseruhaszabót
találunk. Közülük kiemelkedett Jani Lucas nyugdíjas asztalos, aki a ferences temp-
lom sekrestyéjében ma is látható intarziás szekrényeket készítette 1745-ben.15
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15 Szõnyi Ottó: Pécs, útmutató a városban és a környéken. Pécs, é.n. 83. p.
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BIRÓ JÓZSEF

MÁSFÉLSZÁZ ÉV SZÉNBÁNYÁSZATI
PRÓBÁLKOZÁSAI HOSSZÚHETÉNY TERÜLETÉN

A hosszúhetényi szénterület a földtani térképek alapján egyértelmûen a me-
cseki kõszénterületek közé sorolt. A pécsi szénbányászat peremvidékét alkotta
már a 19. században is. Éppen ezért a kezdetek nem hozzá kötõdnek, bár nem volt
túl messze az iparszerû pécsi széntermelés bölcsõjétõl, Vasastól. Nagyobb jelen-
tõséget azért nem kaphatott, mert adottságai nem voltak olyan kedvezõek, mint a
centrumhoz közelebb fekvõké. Az itt folyó munka azonban szervesen illeszkedik a
helyi szénbányászat kezdeti vonalához. A vasasi terület határától K-re a felszín kö-
zelében már csak a fedõben települt szénrétegek, szénzsinórok kibúvásait talál-
hatták meg. A szenes rétegsor a község alatt 800–1000 m mélységben lelhetõ fel.

28

A mecseki kõszénterületek helyszínrajza. (A mûvelési adatok az 1969. évi állapot szerint)
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Ezt a 20. század közepén végzett kutatások és a rá épülõ, 1953–54-ben megindult,
az aknamélyítéseket megalapozó mélyfúrások bizonyították.

Mai tudásunkkal ez már világosan látszik, de õseink kitartó küzdelmet foly-
tattak ezekért az ismeretekért, és 1870-tõl különbözõ szervezeti keretek között
mintegy száz éven keresztül próbálták megtalálni a mûvelhetõ széntelepeket, hogy
részesei legyenek a kibontakozó ipari fellendülésnek.

Ebben a százéves idõszakban (1871-tõl a hosszúhetényi aknapár 1967. évi
lezárásának elhatározásáig) három jól elkülöníthetõ részt különböztethetünk meg:

1. A Victória-bányát a Victória Társaság, illetve az Elsõ Dunagõzhajózási
Társaság (DGT) mûveli 25–30 éven át.

2. A 20. század elején, valószínûleg a Victória bánya kimerülését látva, déli
irányba kívántak terjeszkedni és bányatelek adományozást kértek az ún. Szent
Miklós bányatelekre. Ennek kutatása közel 40 évig folyt érdemi eredmény nélkül.
1939-ben a Victória-bányától északra, Rákóczi védnévvel is nyitottak bányatelket,
amelyet késõbb a DGT vasasi bányájához csatoltak.

3. A terület geológiai kutatása és mélyaknás feltárása. A szakemberek 76
millió tonna szénvagyonnal számoltak és erre telepítették a hosszúhetényi ikerak-
na-párt. A sors iróniája, hogy ez a vállalkozás is kútba esett.

A Victória-bánya
A bánya létrejöttérõl és mûködésérõl részletesen írtunk.1 Az indulást követõ-

en a Victória bánytársaság Riegel Antal vezetése mellett 25 évig üzemeltette ezt a
bányát. A kiterjedt bányamûvelést bizonyítja levéltárban fellelt helyszínrajz, mely-
nek pontos készítési idejét nem tüntették fel. A térképek nagy valószínûséggel a
DGT vásárlása idején keletkeztek, mivel az õ levéltári anyagaik között vannak.
Egyben megmutatják, hogy a terület adottságai nagyon mostohák voltak, és tartó-
san ilyen körülmények között nem lehetett gazdaságos kitermelést folytatni. Egy
idõ után a sikeresebb szomszédnak, aki sokkal kedvezõbb helyen kezdte, a bányá-
szást át kellett engedni a termelõhelyet.

1895-ben a hosszúhetényi bányát a mázai, a vékényi, a váraljai, és részben a
szászvári bányáival együtt megvásárolta a DGT. A vonatkozó szerzõdés szerint:
„Szerzõdés mely létrejött egyrészrõl a Victória Feketeszén- és Kokszbányászati
Részvénytáraság, Bécs mint eladó, másrészrõl az Elsõ Császári és Királyi Dunai
Gõzhajózási Társaság mint vevõ között. 1895. […] átírásra kerülnek a Victória Feke-
teszén- és Kokszbányászati Részvénytársaság nevérõl az Elsõ Dunai Gõzhajózási
Társaságéra: a.) A Pécsi Püspökség mint bérbeadó részérõl, illetve Zsolnay Vilmos,
Grün Zsigmond és fia valamint Engel Adolf mint bérlõk részérõl 50 évre, azaz 1871.
október 1-tõl 1921. október 1-ig kötött, 1874. december 1-vel a Victória Feketeszén-
és Kokszbányászati Részvénytársaság részére engedményezett bérleti szerzõdést,
amely 1871. augusztus 14-tõl számítva szénkitermelési jogokat biztosít, együtt az
ebbõl a szerzõdésbõl eredõ valamennyi jogokkal és kötelezettségekkel.”
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1 Biró József: A hosszúhetényi szénbányászatról. A Victória akna és a Hird-hetényi lóvasút létesítése.
= Pécsi Szemle, 2003. Õsz, 26–35. p.
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A Szent Miklós bányatelek
A Victória bányaterülettõl déli irányba a Hosszúhetényi Kõszénbánya Rt. kért bá-

nyatelek adományozást. Az Rt. jogelõdje a Budapesti Bankegyesület, illetõleg Rosen-
feld Bernát bécsi bankár volt. Rosenfeldék három kutató-tárót kezdtek el. Rosenfeld for-
rásunk szerint 1897 augusztusában a hosszúhetényi község úrbéreseivel és egyéb
földbirtokosaival kötött egyességet. A Hosszúhetényi Kõszénbánya Rt.-ben az Elsõ
Dunagõzhajózási Társaság a részvények túlnyomó többségét birtokolta.

A részvénytársaság 1901-ben, a bányatelek adományozás kérelmének
megalapozása érdekében, a 2255 helyrajzi számú telken egy 21,5 m-es kutató-
aknát mélyített. Az aknából északnyugati irányban keresztvágatot hajtottak. Az
aknától 32,4 m távolságban elértek egy 40 cm vastagságú széntelepet. A szénte-
lepet kitermelésre érdemesnek találták. A bemutatottt bizonyítékok alapján a Bu-
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Rosenfeld kutatótárók
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A Szent Miklós-bányatelek kutatási helyszínrajza
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dai bányakapitányság az 1902. évben 9164. szám alatt a „Szent Miklós” védnevû
bányatelket bejegyezte.2

Az adományozott bányatelken a bányatársaságnak további kutatásokat és
ún. elõkészítõ munkálatokat kellett végezni azért, hogy a termelést megkezdhes-
se. A próbálkozások az 1900-as évek elsõ, közel 40 évében, több ütemben, ki-
sebb-nagyobb megszakításokkal folytatódtak.

1. ütem. Az adományozás megnyerése érdekében lemélyített aknából, ke-
resztvágatból kiindulóan – a megtalált vékony telepben csapásirányú vágatott haj-
tottak. A szellõztetés érdekében a széntelepet követve (bányászati szaknyelven
gurítót hajtva) 1904-ben a felszínre lyukasztottak. 1905-ben viszont a bányatérsé-
gek elvizesedése miatt az egészet feladni kényszerültek. A külszínre nyíló vágato-
kat biztonsági okokból betömedékelték.

2. ütem. A DGT és a Hosszúhetényi Kõszénbánya Rt. megállapodott, hogy a
bányát a vasasi Thommen-akna III. szintjérõl, a 657 m hosszú fedõ fõkeresztvágat
vájvégérõl kiindulóan a 29. sz. széntelepben D-i irányban kihajtandó vágatból kö-
zelítik meg és mûvelik le a széntelepet. A munkálatok 1922–ben kezdõdték és
1924 decemberéig, 300 m vágat kihajtásával folytatódtak. Ekkor azonban a várat-
lan nagy kõzetnyomás miatt beszüntették a továbbhaladást.

3. ütem. 1927-ben ismét elhatározták a terület feltárását, de most már II. és
III. szinten a 2. déli fõ-keresztvágatból kiinduló csapásvágatokkal, és a 21. sz.
széntelepben kialakítandó gurítóval szerették volna a területet megközelíteni. A
harmadik próbálkozás sem járt sikerrel, mert a nagymennyiségû víz megjelenése
és a vágatok tönkremenetele, valamint a széntelep zavartsága miatt a vágathajtá-
sokat még ugyanezen évben be kellett fejezni. A következõ években kibontakozott
gazdasági válság miatt a munkálatokat nem lehetett tovább folytatni, csak a fõvá-
gatok állagmegóvását tudták elvégezni.

4. Ütem. 1934-ben a Hoszúhetényi Kõszénbánya Rt. kérte a Bányakapitány-
ságnál a bányatelep üzemeltetésének felfüggesztését. Erre az engedélyt 1935. au-
gusztus 30-ig megkapta. Elõírta viszont, hogy az aknát újra kell nyitni, vagy újból meg
kell indítani Thommen-akna II. és III. szintjén a megállított feltárási munkálatokat.

A vállalat azonban nem tudta vállalni a Thommen aknai vágatokból a további
feltárást, viszont bányahatósági utasításra megtelepített egy feltárási célt szolgáló
külszínrõl indított tárót, amely elképzelést a bányakapitánysággal jóváhagyatott,
vagy engedélyeztetett (a táró a hegy vagy domb oldalában közel szintesen kikép-
zett, kihajtott vágat, bányatérség). A táró kihajtása érdekében telekmegosztással
kialakított területek jól láthatók a korabeli kataszteri térképen. A táró lényegében új-
ranyitotta a 2. sz. Rosenfeld-féle kutató tárót.

A Szent Miklós-tárót a 2254. helyrajzi számú telekrõl indították, panaszolva,
hogy a 2251. sz. telek birtokosa nehézségeket támasztott a telke megvásárlását illetõ-
en, és emiatt hosszadalmas elõkészítõ munkákat (árokásás, kõkerítés készítés) kel-
lett a bevágás mellett készíteniük. Iránya jól követhetõ az említett telekmegosztások
alapján, ami egyben az itteni csapásirányra merõleges irányt (harántirányt) is jelenti.
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2 Szent Miklós bányatelek adományozási okmánya, 1902. december 4. = MOL Z 1359 34. cs. 72. t.
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75 m hosszú lett. Leírás alapján ismert a teljes kõzet-rétegsora. Ennek 73. méterében
6 m telepben hajtott vágatot alakítottak ki, majd a gurítóval a felszínre lyukasztottak. A
telep, amelyet követtek, és amely megegyezett az adományozáskor feltárt teleppel – a
vállalat szakemberei szerint – nem bizonyult mûvelésre, kitermelésre érdemesnek. A
bányahatóság 1937-ben, a 737. sz. rendeletében az információk további megerõsíté-
se érdekében elrendelte a táró 10,2 m-rel történõ továbbhajtását.

Annak ellenére, hogy az információk kedvezõtlenek voltak, a Bányakapi-
tányság nem járult hozzá az üzem szüneteltetéséhez, 1938-ban elrendelte a ko-
rábban lemélyített akna újranyitását. Minden további fellebbezését az Rt.-nek el-
utasította. Az ügy itt, úgy tûnik, talán a háborús események miatt megfeneklett.

A bányahatóság következetes, feltárást és mûvelést szorgalmazó határozata
mögött a bánya hosszúhetényi úrbéreseinek és az érintett egyéb földbirtokosainak
azon sürgetése állt, hogy a vállalkozástól megkapják a Rosenfeld-féle szerzõdésben
meghatározott természetbeni és jövedelmi részesedésüket, „haszonbérüket”.3 Mivel
a bánya nem termelt, ezért minisztériumi szorgalmazásra, többszöri egyeztetõ tár-
gyalás volt a tulajdonosok és a Hosszúhetényi Kõszénbánya Részvénytársaság ve-
zetõi között.4 Ezen, például 1922. június 27-én rögzítették, hogy „1. A szerzõdés 3.
pontjában érintett haszonbér tekintetében a felek akként állapodnak meg, hogy a
Részvénytársaság 1921. évi január 1-tõl visszamenõleg évi haszonbér fejében,
1928. évi január 1-ig 100, azaz egyszáz métermázsa a pécsi bányákból termelendõ
szenet fizet. 1928. évi január 1-tõl 1933. évi január hó 1-ig az évi haszonbér 125,
azaz egyszázhuszonöt métermázsa szén, 1933. évi január 1-tõl kezdõdõleg pedig
az évi haszonbér 150 métermázsa, azaz egyszázötven métermázsa szén.”

A Rákóczi bányatelek
Adományozását az elõbbieknél jóval késõbb, 1941-ben kérte a Pécsvidéki

Kõszénbánya Rt., amely Babics szerint 47,5%-ban DGT tulajdonban volt, és így ez
a részesedés elegendõ lehetett arra, hogy termelési kérdésekben döntõ szavuk le-
gyen. A bányatelek 45 116 m2-es négyszögbõl és egy 13 867 m2-es háromszög ala-
kú területrészt foglalt magába. Az egész bányatelek a Victória III-tól É-ra, és Vasas
és Hosszúhetény községek határvonalától pedig K-re, az utóbbi területén találha-
tó. A forrásul szolgáló térkép érdekessége még egy 1950-ben ráragasztott papír-
darab, mely arról tájékoztat, hogy e bányatelekre vonatkozóan a „tulajdonjogot a
Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetsége javára bejegyezte”. A DGT, mint is-
mert, a II. világháború után szovjet katonai irányítású, közös magya–rszovjet rész-
vénytársaság lett (MSzHRt.)

A Pécsvidéki Kõszénbánya Rt.-t nem sokkal késõbb felszámolták a buda-
pesti törvényszék Cg. 7955/64 sz. végzésével. A felszámolás során a DGT szerez-
te meg a felszámolt cég szénjogait és bányatelkeit.5
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3 Haszonbérleti szerzõdés Hosszuhetény község úrbéresei és egyéb földbirtokosai, mint bérbeadók,
valamint Rosenfeld Bernát bécsi lakos, mint haszonbérlõ között. 1897. augusztus 25. = MOL: Z 1359,
34 cs. 72 t.
4 Egyezségi megállapodás a hosszúhetényi úrbéresek és egyéb földbirtokosok megbízottai, valamint a
Hosszúhetényi Kõszénbánya Rt. között. 1922. június 17. = MOL Z 1359, 34. cs. 72. t.
5 DGT levéltár, 1948. július 3. 11059/J. sz.
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Tulajdonviszonyok, bányatulajdonosok, vezetõk
Korábban leírtuk, hogy a Szent Miklós-tárótól északra esõ Victória I. II. III.

bányatelkek a Victória társaság kezelésében álltak. 1895-tõl pedig a DGT vette
mûvelésbe, illetõleg felügyelete alá kerültek. Ez a tõkeerõs szomszédság valószí-
nûleg meghatározta a bánya további tulajdonviszonyait. A földtulajdonos a pécsi
püspökség volt, aki eredetileg 50 évre adta át a szóban forgó ingatlanokra vonatko-
zó bányászati jogot. Az akkori bányajog szerint a földtulajdon – külön engedély
alapján – egyben a bányászathoz való jogot is takarta.6

A Szent Miklós bányatelek adományozása elõtt a szénkitermelés jogát a Budapesti
Bankegyesület Rt. és Rosenfeld Bernát birtokolta, aki erre vonatkozóan szerzõ-
dést kötött Hosszúhetény község úrbéreseivel, illetõleg más földbirtokosaival.7 A
bányatelek adományozást viszont már a Hosszúhetényi Kõszénbánya Rt. kérte
meg, és nyerte el.8 A vállalkozás bányászati vezetõi: Straka Ferenc, Jièinský
Jaroslav, Balsay Aladár, Stubna Gyõzõ voltak.

Ismereteink szerint mindannyian a DGT ill. a vasasi bánya vezetõi közül ke-
rültek ki. Pontos mûködési idejük nem volt meghatározható.

Az akkori szokás szerint magyar és német nyelvû dokumentumok készültek.
Egy térképvázlaton, amely az 1910-es évbõl származik, ennek megfelelõen a né-
met megnevezés szerepel.9 A Rákóczi védnevû bányatelek fektetési térképén, an-
nak jelmagyarázata szerint benyújtási ideje 1941. február 10-e, mint a Pécsvidéki
Kõszénbánya Rt. tulajdonát jelenítették meg.

A hosszúhetényi feketekõszén-terület geológiai kutatása
A terület bányászati jellegû kutatásaival már korábban foglalkoztunk. Eze-

ken túl viszont már 1899-ben és 1900-ban jelentek meg geológiai szakvélemények
és tanulmányok Grósz Ádám, ill. Böck János tollából. Elõbbi K-i és Ny-i részre osz-
totta a szénmezõt, és a Ny-i terület szénvagyonát 35 millió tonnára becsülte. Két
akna telepítésére tett javaslatot.

1935-ben Vadász Elemér által készített földtani térképen pedig már kirajzoló-
dott a mélységben kialakult ellaposodott, ún. antiklinális szénterületi szerkezet. A fú-
rásos kutatás kezdetekben a rossz, ill. a gyenge minõségû mintavételezés mellett
1953-ban indult meg, alig megelõzve az ikeraknák telepítését, mélyítésüknek meg-
kezdését.10 A kutatás elsõ eredményeit Fejér Leontin, az akkori Pécsi Szénbányák
fõgeológusa tette közzé. Az aknatelepítések és a kutatás ellentmondásaira utal a
szerzõ, amikor megállapította: „A jövõre nézve az a feladatunk, hogy a laza és több
felhasználhatatlan fúrást tartalmazó fúrási hálózatunkat olyan ütemben fejlesszük,
hogy a földtani kutatások meg tudják elõzni a tervezést és a bányatelepítést.”11
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6 Bíró… i.m. 2003. 26–28. p.
7 Egyezségi megállapodás… 1922.
8 Szent Miklós bányatelek… 1902.
9 Grübenfelder der Hosszúhetényer, B.A.G.
10 Némedi Varga Zoltán: A Hosszúhetényi feketekõszén-terület. = A mecseki feketekõszén kutatása és
bányaföldtana. 1995. Miskolc, 99–125. p.
11 Fejér Leontin: A pécsi szénbányászat fejlesztésével kapcsolatos földtani kutatások eddigi eredmé-
nyei. = Bányászat, 1958. 8–9. sz. 521–527. p.
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A mélyfúrások 1957-tõl már jobb minõségben és állandó mag-mintavétel
mellett mélyültek, és az eredményeket geofizikai ún. karotázs-mérésekkel is ellen-
õrizték. A kutatást 1967-ben fejezték be. Legnagyobb mélységet a H-18 sorszámú
fúrás érte el (1456 m), amibõl 723 m szenes összletet érintett, úgy, hogy még nem
érte el a kõszénösszlet alsó rétegsorát, feküjét.

A fúrásos kutatásról összefoglaló jelentés készült.12 Ebben megállapították,
hogy a hosszúhetényi szénelõfordulás a Mecsekben legrégebbtõl (1782) mûvelt
vasasi bányaterület folytatása mélyebbre került településben. Összes területe 7,2
km2. Földtani kõszénvagyona 202 millió tonna. Kitermelhetõ szénvagyona 205 mil-
lió tonna. Fûtõértéke átlagosan 29 678 kJ/kg. Kitermelés utáni fûtõértéke (16,7%
hígulás mellett) 18 371 kJ/kg. Hamutartalma 39,9%, kéntartalma 2%. A szénva-
gyon kb. 40%-a kokszolható, 15 %-a keverve kokszolható, a többi rész nem alkal-
mas kokszolásra. A kõszén paramétere nagymértékû hasonlóságot mutatnak a jól
ismert vasasi elõfordulással.

Az elõfordulás legkedvezõbb része az ikeraknák védõ övezetébe, pillérébe
esik, emiatt a szénvagyon nagy részét nem lehetne ezen aknákból lemûvelni.

Bányanyitási, aknatelepítési tervek a múlt század harmincas éveiben
Az eddigiekben elõzmény nélkülinek gondoltuk az 1953-ban megkezdett bánya-

telepítést, aknamélyítéseket. A Hosszúhetényi Kõszénbánya Rt. irattári anyagai között
viszont fellelhetõk a terület komplex bányászati hasznosítására vonatkozó elképzelé-
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12 Gyovai D. László: Hosszúhetényi terület elõzetes föltani kutatásának zárójelentése. = Központi Föld-
tani Hivatal, adattár, Budapest, 1967.
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sek, amelyeket a helyi birtokosok és az ipar akkori irányítói is támogattak.13 A kõbányá-
szat fejlesztése és a szénbányászat kiterjesztése a vasasi szénterülettõl K-re esõ részre
konkrét cél volt. A hosszúhetényi falu és a vasasi határ közti gazdag szénterületrõl már
egyértelmûen tudták – valószínûleg az 1935-ben készült Vadász-féle földtani térkép és
a DGT belsõ információi alapján – hogy lényegesen mélyebben lelhetõ fel ugyanaz a li-
ász rétegsor, mint amit a vasasi Thommen- (Petõfi-) aknában fejtettek.

A levéltári kutatás során meglepõ tényként merült fel, hogy az ikeraknás feltá-
rás gondolata már akkor megfogalmazódott. A tervtérképeken két szint kialakítását
tervezték. Az egyik szintet a 750 m-es mélységben, a másikat 800 m-nél akarták ki-
hajtani, aminek helyességét lényegében a késõbbi kutatások is alátámasztották. A
feltárás rendszere paralel lett volna a vasasival, azzal az eltéréssel, hogy nem fekü-,
hanem fedõvágati irányvágatokból tervezték a feltárását. A széntelepes összlet fe-
dõjében hajtott, az általános csapásirányt követõ irányvágatokból a fekü felé haladó
keresztvágatok alkották volna a gerincvágat-rendszert. Az 1953-tól mélyített ikerak-
nákat tervezõ Radó Aladár bányamérnök, aki a környéken született, a szomszédos
vasasi bánya vezetõje is volt, valószínûleg tudott ezekrõl a korábbi tervekrõl és fel-
használta azokat az aknák helyének kijelöléséhez. A mai szakmai köztudatban ez a
terv azonban eddig ismeretlen volt.

Az ikeraknák mélyítése
A 20. század ötvenes évei széncsatáinak lendületében határozták el, az ak-

kor még elég ellentmondásos – a részleteiben nem tisztázott kutatottságú elõfordu-
lások mellett – a kutatásokkal párhuzamos aknatelepítést. Erre a Dunaújvárosi (ak-
kor Sztálinvárosi) Vasmû hazai kokszolható szénnel történõ ellátása miatt volt
szükség, mivel a vasasi területen a mélység felé haladást már aknamélyítések nél-
kül nem tudták volna megoldani. Akkor ugyanis még nem foglalkoztak – a vágatál-
lapotok és a vágatok biztosítási állékonysága miatt a szárnyak felé lehetséges ter-
jeszkedéssel, illetve nem is nagyon ismerték az északi területen a mûvelési
lehetõségeket. Ez csak jóval késõbb, az 1970-es évektõl valósult meg.

Az aknákat hosszúhetényi ikerakna párként említi az ide vonatkozó bányá-
szati irodalom. Az aknák egymástól 90 m távolságban +293 m-es tengerszint feletti
magasságról indultak. A mélyítés többnyire kézi, ill. robbantásos üregkialakítással
és gépi rakodással, 6,6 m aknaátmérõkkel történt. Összehasonlításul, a vasasi mû-
ködõ szállító (Thommen-, Petõfi-) akna akkor 5 m átmérõjû aknaként látta el a teljes
vasasi bányaüzem szállítási feladatait. Tehát egy vasasinál jóval nagyobb üzem
megvalósításában gondolkodtak.

A várható kõzetnyomás ellen 40 cm-es falvastagságú beton idom kõvel falaz-
ták ki a létesítményt és szakszerûen a kb. 20 cm vastagságú háttérüreget monolit
betonnal töltötték ki, erõsítették meg a bányatérség biztosítását. A mélyítéssel egyi-
dejûleg az akna mûszaki berendezéseit tartó hordószerkezeteket, aknavasakat is
beépítették. E munkálatokra – amelyek a legnagyobb pontosságot igényelték volna
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13 Aknatelepítés Hosszúhetényi Kõszénbánya Rt. szénjogi területén. M=1:2880 térkép. Vasas, 1938.
december 23. = MOL Z 1359. 34. cs. 72. t.
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– különösen rányomta a bélyegét a kor rohammunkáira jellemzõ pontatlanság. Ez a
késõbbiekben csak komoly ráfordításokkal lett volna alkalmas a nagy mélység miatt
elengedhetetlen nagysebességû kas-szállítás szerelvényeinek hordozására.

A szállítóakna mélyítése során, a 492 m-ben metánkifúvást észleltek, ami elõ-
revetítette a lemûvelés, kitermelés során várható jelentõs metángáz elõfordulást.

A népgazdasági igények változása, illetve az ország teherbíró képességé-
nek reális felmérése alapján az ipar vezetõi úgy döntöttek, hogy Vasas északi terü-
letén talált gazdag szénvagyon és a komlói Zobák-aknák mellett, melyeket a
hosszúhetényiek elõtt, 1952. április 8-án tûztek ki és ezt követõen folyamatosan
építettek, nincs szükség másik, új bányaüzem létesítésére a Mecsekben. Még a
zobáki fejlesztés sem az eredeti ütemben valósult meg, mivel az 1952–59 között
betervezett 820 millió forint helyett 281 millió forintnyi összeget fektettek be.14 A
Hosszúhetényi légaknát 1958-ban, a szállító-aknát pedig 1959-ben állították le.
Ekkor a szállító-akna a –283 m-es mélységben, a légakna pedig a –244 m-es mély-
ségben állt.

A mélyítéssel párhuzamosan az aknákból 144 m3/nap vizet kellett kiemelni.
A víz nagyobb része a felszínközeli rétegekbõl fakadt.

Késõbb 1960-ban kezdték meg az állagmegóvási munkálatokat.

Bányaépítés és bezárás
A tervezett bányában – elsõ lépésben – két szint kialakítását tervezték, az I.

és II. szintet. A szinteket kereken a –183 és –232 m-es mélységekben jelölték ki,
ami megfelelt a szomszédos vasasi terület 50 m-es szintosztásának.

Az új bányát a IX. és X. szinten kívánták a vasasi mûködõ bányával (Thom-
men-, Petõfi-akna) összekötni, valószínûleg abból a célból, hogy az aknamélyítéssel
kapcsolatban a terület feltárását párhuzamosítsák az aknák mélyítésével. Vasas
szállító aknájával azonban csak a IX. szintrõl tudtak szállítani, ezért a kérdést úgy ol-
dották meg, hogy a IX. szintrõl a vasasi aknapár közelében egy vakaknát mélyítettek,
és megkezdték a IX. szinten, a hosszúhetényi ikeraknák irányába a harántvágat,
összekötõ fõvágat kihajtását. Ebbõl összességében 487 m-t építettek meg. A vakak-
nában már a leendõ III. szintnek megfelelõ (vasasi) X. szintet is kialakították.

A függõleges aknákból vágatokat is hajtottak, a rakodók létesítése érdeké-
ben. A szállítóaknából 264,1 m, a légaknából 164,9 m vágatépítés történt. Megépí-
tettek még egy 55 m-es összekötõvágatot is.

A megkezdett munkákból látszik, hogy az aknamélyítések leállítása ellenére
az akkori hosszú távú tervekben nagy szerepet szántak ezeknek az aknáknak.
Tamásy István fõmérnök 1958-ban úgy fogalmazott, hogy „… a kimerülõ vasai
üzemegységnek tehát nemcsak a mélységbeli folytatását veszi át az 1000 m mély-
ségig tervezett hosszúhetényi szállító és légakna, hanem az északkelet és észak
felé terjeszkedés központja is lesz.”15 A késõbbiekben Pécsvárad irányában egy
légakna építését is fontolóra vették.
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14 Mecseki Szénbányák Igazgatósága: Zobák bányaüzem rövid története. Pécs, 1969. 7. p.
15 Tamásy István: A pécsi szénbányászat fejlesztése. = Bányászat, 1958. 8–9. sz. 507–521. p.
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Külszínen, részben a hosszúhetényi bánya érdekében, részben a vasasi
szállítási feladatok átvételére vasutat építettek Hird és az aknák között. Vasasról
1,6 km távolságról is ide szállította a termelvényt az idõközben létrehozott kötélpá-
lya. Az ikeraknák közelében vasúti pályával ellátott fatelep építésébe kezdtek.16

A mélyítések leállítása után az aknákat az 1960-as években vízzel árasztot-
ták el, amely az akkori mûszaki vélemények szerint az ideiglenes állagmegóvásu-
kat szolgálta.

Az aknák külszíni nyílásait az elárasztás után kettõs fedlappal zárták le. Ké-
sõbb, az 1970-es években a szomszédos faipari vállalat, a Homeparkett Rt. a déli
akna fedlapjain lejáró nyílást nyitott, és búvárszivattyú segítségével egy ideig az
aknából ipari vizet emelt ki. A terület vízellátásának megoldása után a kitermelést
megszüntették, a nyílásokat újra lezárták.

1997-ben a Mecseki Bányavagyon-Hasznosító Rt., amely jogutódlással a
bányabezárásokat intézte, elhatározta az aknák betömedékelését. A terveket a
Mecsekszénterv Ipari és Tervezõ Kft. készítette. A környezet rendezését, rekultivá-
cióját is megterveztették. A tömedékelést a meglevõ aknalefedésen keresztül ve-
zetett surrantón át oldották meg. A tömedékeléssel, a terep- és tájrendezéssel
1999-ben készültek el.

Hosszúhetény területén létesített aknák és tárók adatai

elnevezés létesítés
meg-
szû-
nés

mélység,
hossz

(m)
elsõ tulajdonos

Rosenfeld-féle kutató-táró1.
(Schurfstollen  NO 1).

1887–1889 1889 14 Budapesti Bankegyesület

Rosenfeld-féle kutató-táró 2.

(Schurfstollen No 2)
1887–1889 1889 40 Budapesti Bankegyesület

Rosenfeld-féle kutató-táró 3.

(Schurfstollen NO 3)
1887–1889 1889 100 Budapesti Bankegyesület

Viktória-akna 1870 1895 50–60 Victória Társaság

Szent Miklós-akna
Szent Miklós-akna újra nyitva

1901–1938 1905

1938

21,5 H.hetényi Kõszénbánya Rt.

Szent Miklós-táró 1935 1936 90,1 H.hetényi Kõszénbánya Rt.

Hosszúhetényi szállító-akna 1953 1968 575,3 Pécsi Szénbányászati Tröszt

Hosszúhetényi  légakna 1953 1968 537,2 Pécsi Szénbányászati Tröszt
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16 Radó Aladár: Pécsi Szénbányák, hosszúhetényi vasút. = Bányászat, 1961. 6. sz. 131. p.
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A hosszúhetényi beruházás utóélete
A hosszúhetényi beruházással kapcsolatban már említettük azokat a kéte-

lyeket, amelyeket Fejér Leontin és mások is megfogalmaztak. A beruházás leállítá-
sa után, bár ez kétségkívül nem a rossz aknatelepítés, hanem politikai megfontolá-
sok miatt történt, egyesek Pécsett és a Szénbányászati Minisztériumban is keresni
kezdték az elköltött pénz felelõseit.

De nézzük sorrendben az ügyet. Vereczkei Lajos a Pécsi Szénbányászati
Tröszt akkori igazgatója így emlékezik a történtekre: „… megkezdtük a hosszúhetényi
aknák mélyítését. A mélyítési munkák megkezdése elõtt osztályvezetõi értekezleten
felmerül egy igen fontos probléma. Az, hogy a hosszúhetényi terület szénvagyonának
megállapítása céljából lefúrt három lyukból kettõ meddõ volt és csak egy volt, pozitív
eredményû. Ezért az a vélemény alakult ki, hogy kérjek utólag a minisztertõl írásbeli
utasítást az aknák mélyítési munkálatainak megkezdésére. […] Olyan levelet írtam,
melyben engedélyt kértem még egy kutatólyuk lefúrására, mert az egy pozitív fúrólyu-
kat nem tartja a trösztvezetõség elégségesnek.” A következõkben kitér jó személyes
kapcsolatára Czottner Sándor miniszterrel, akihez levélben fordult a kutató fúrások
ügyében. „A miniszterem erre levélben válaszolt, hogy nem áll módjában a kutatólyuk
fúrását engedélyezni, mert arra már nincs idõ,; mert a Széntröszt termelését 1958-ig
600 vagonra kell felfuttatni. De a Petõfi-aknai bányatérképek nem egy, hanem több ku-
tatólyukat is pótolnak. Ez a levél leváltásom után, 1957. és 1958-ban sok kellemetlen
zaklatástól mentett meg. […] Simon Kálmán fõosztályvezetõ fegyelmi eljárást indított
ellenem. Sok vizsgálat folyt még a hosszúhetényi aknák telepítése ügyében, de
1962-ben, a pécsi Széntröszt tanácstermében több országos intézet párt- és szak-
szervezet képviselõinek részvételével megállapították, hogy az aknák telepítéséért
személyi felelõsség nem áll fenn, az ügyet véglegesen lezárták.”17

Vereczkei Lajos megjegyezte még, hogy az üggyel kapcsolatos zaklatások
következtében szívinfarktust kapott és elhunyt Mihalics Imre létesítményi összekötõ
fõmérnök. Mihalics volt egyébként annak a kiemelkedõ szakmai cikknek a szerzõje,
mely 1937-ben a Bányászati és Kohászati Lapokban összefoglalta a DGT bányái-
ban addig elõfordult gázkitörések tapasztalatait, és leírta a kidolgozott védekezési
módszereket.

Tamásy István a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány által kezdeményezett
szóbeli interjúk során elmondta, amit korábban egyes részletekben le is írt, hogy tu-
domása szerint a hosszúhetényi aknákkal kapcsolatos belügyi vizsgálatok egy válla-
laton belüli feljelentés miatt kezdõdtek meg.18 Személy szerint õt azzal vádolták há-
rom másik szakemberrel együtt, hogy meghamisították Vasas szénvagyonát és a
szükségesnél korábban indították el a hosszúhetényi aknák mélyítését, kárt okozva
ezzel a népgazdaságnak. A három zaklatott személy Kiss Nagy József tröszt-fõmér-
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17 Vereczkei Lajos: A Pécsi Szénbányászati Tröszt volt vezérigazgatója, visszaemlékezései. Pécs,
1990. (kézirat), 57. és 81. p.
18 Csethe András–Pusztafalvi Gábor: Tamásy Istvánnak, a volt Pécsi Szénbányászati Tröszt fõmérnö-
kének szóbeli visszaemlékezése a hosszúhetényi aknákkal kapcsolatos belügyi vizsgálatokról (hangfel-
vétel). Tamásy István: Néhány személyes emlék és gondolat a szénbányászatunk utolsó 50 évének tör-
ténetéhez. = Bányászat, 1996. 5. sz. 552–59. p.

40
PSz_2006-02.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2006_02_Nyar\2006_02_Nyar_10.vp
Wednesday, February 13, 2013 10:17:18 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



nök, Radó Aladár, az aknák tervezõje és Mihalics Imre, a Bányászati Tervezõ Intézet
összekötõje, irányító tervezõje volt. A korai beruházás-kezdés mellett azzal vádolták
õket, hogy az ikeraknákat rossz helyen mélyítették. Ez utóbbi vádat a Miskolci Ne-
hézipari Egyetem bányász szakértõinek egy tanulmányára alapozták, melyben azt
bizonyították, hogy az aknapárt nem az optimális helyre telepítették.

Az ügyre a Szénbányászati Minisztérium szakmai véleménye tett pontot az-
zal, hogy a beruházást a korábbi valós szénvagyon felmérés alapján indították
meg, szakszerûtlenség, büncselekmény nem történt. E szakvéleményt Czottner
Sándor miniszter megbízásából a késõbbi nehézipari miniszter Lévárdi Ferenc ké-
szítette, aki akkor miniszterhelyettes volt. A Központi Földtani Hivatal akkori elnök-
helyettese is kiállt a szénvagyon-becslés szakszerûsége mellett.

Megvalósult tervek
Az új hosszúhetényi bányára, valamint a Béke-aknai irányba történõ szállí-

tás megszüntetésére tekintettel alakították át Vasas Bányaüzem szénszállítási
rendszerét. A Rücker-akna felé szállító kötélpálya helyett 1961. január 10-én meg-
indult a szállítás a Vasas Bányaüzem és a Hosszúhetényben létesített vasútállo-
más között létesített 1,7 km hosszú – acél tartóelemeken nyugvó – kötélpályán.19

Az új pálya szállítási kapacitását 80 t/órára tervezték.
Hosszúhetény és Hird között 6,6 km hosszban normál nyomtávú vasutat

építettek azért, hogy Vasasnak, és majd az új bányaüzemnek közvetlen összeköt-
tetése legyen a Pécs–Bátaszéki vasútvonallal. A vasút építésével kapcsolatban ki-
térõ vágányok épültek Vasas és Pécs-felsõ állomásokon. A kötélpályával egy-
idõben üzembe állították az új vasúti pályát is.

A vasasi bányabezárással a kötélpályát is megszüntették, a pálya elemeit a
végállomással együtt lebontották.

Metángáz kitermelését célzó kutatás
1993–94-ben a Mecseki Bányavagyonhasznosító Rt. és a Canadian Frac-

master cég közös vállalkozásban kísérleteket végzett fúrólyukakon keresztül történõ
ún. szénbe ágyazott metán kitermelésével kapcsolatban. Ennek egyik helyszíne a
bányászati munkálatokkal érintetlen hosszúhetényi szénterület volt.20 A „T2 jelzésû
fúrással a 11 tp. fedõjéig fúrtak le, és ott a kitermelés érdekében rétegrepesztést vé-
geztek. A kútban ennek ellenére „rendkívül alacsony gázhozam jelentkezett”.

E kutatással tehát tovább nõtt a hosszúhetényi területen a bányászathoz
kapcsolódó sikertelen kísérletek sora, de ez nem változtat azon a tényen, hogy
minden nemzedék kísérletet tesz az itteni, bizonyítottan óriási potenciális termé-
szeti erõforrások hasznosítására. Reméljük, e kísérletezés, elõbb-utóbb meghoz-
za az eredményt, a terület további felvirágoztatását.
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19 Radó… i.m. 1961.
20 Csörge Tibor: Metánkutatás a mecseki szénmedencében 1993–94. Szénhez kötött metán (CBM)
Workshop. Budapest, 2002. szeptember 23. Pécs, 2002. szeptember 25–26. (elõadás).

41
PSz_2006-02.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2006_02_Nyar\2006_02_Nyar_10.vp
Wednesday, February 13, 2013 10:17:18 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



RADNÓTI ILONA

„A JÓTÉKONYSÁG MEGMENT A HALÁLTÓL”1

Adományok és alapítványok a Pécsi Izraelita Hitközségben a
dualizmus korában

A címként választott – Salamon példabeszédeibõl származó – idézet gyak-
ran elhangzott a zsidó gyülekezetekben temetéseken és a gyászra való emlékezés
napjain. Ezt a mondatot ismételgették a Chevra Kadisa (Szent Egylet) tagjai a gyá-
szolók között, hogy adományokat gyûjtsenek az egylet kegyeletes és jótékonysági
tevékenységének fedezésére.

A szegényekrõl, árvákról, özvegyekrõl történõ gondoskodás tórai parancs,
önmagában véve még nem érdem, csupán kötelesség. Minden ember köteles jóté-
konykodni, még az is, aki maga abból él. Az erény rangjára a személyes odaadás,
jóakarat, irgalmasság, önzetlenség és könyörületesség emeli.

A héber nyelv külön kifejezést használ a magán- és az intézményes jóté-
konyság elnevezésére. Ez utóbbi a c’dáká. A kifejezés azonban más jelentést, bi-
zonyos szociális tartalmat is hordoz, igazságosságot, méltányosságot is jelent, azt
a zsidó etikai alapelvet, hogy a nélkülözõ létezése az emberi méltánytalanság kö-
vetkezménye, sorsuk könnyítésére nyújtott adomány nem más, mint a méltányta-
lanság megszüntetése, az igazság helyreállítása.2

A jótékonyság kötelezettségét elõíró mózesi törvények betartására a zsidó
közösségekben már igen korán kialakultak azok a szervezeti keretek, melyeken
keresztül a közösség tagjai gyakorolhatták a jótékonykodást. Már a Talmudban
megfogalmazódott az elvárás: az átlagos jövedelmû zsidó ember keresményének
10 százalékát tartozik közösségi jótékonyságra fordítani.3 E vallási parancs teljesí-
tésekor az adományozótól a segítségre szoruló, szûkölködõ önérzetét nem sértõ,
tapintatos magatartást vártak el. Már a Talmud is tartalmaz erre vonatkozóan elõ-
írásokat4, s késõbb Majmonidész,5 felsorolva a jótékony cselekedetek egyre eré-
nyesebb formáit, ugyancsak kiemelte fontosságát. A jótékonyság gyakorlásának
egyik legerényesebb módja, ha valaki ad anélkül, hogy tudná, kinek, és a rászoruló
sem tudja, kitõl kap. Ennél nemesebb cselekedetnek csak azt tartotta Majmoni-
dész, amikor a rászorulót abban segíti valaki, hogy visszailleszkedhessen a társa-
dalomba, maga teremthesse meg megélhetésének költségeit.6

A fentebb felsoroltak voltak azok az eszmények, melyeknek a tradicionális
zsidó társadalom tagjai évszázadokon keresztül igyekeztek megfelelni. A zsidó ne-
velés és a közösség életében való részvétel révén az átlagember elég jól ismerte a
vallási parancsolatokat ahhoz, hogy a szerint élje mindennapjait. Vonatkozott ez a
jótékonykodás gyakorlásának követelményére is.
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1 Példabeszédek XI, 4.; X, 2.
2 Zsidó Lexikon. Ujvári Péter (szerk.), Budapest, 1929. 386. p.
3 Ezt az összeget a 13. században a rabbik kötelezõ adóvá emelték. Haraszti György: Zsidó jótékony-
ság és mecenatúra a századfordulón. = Két világ határán. Múlt és Jövõ Kiadó, Budapest, 1999. 242. p.
4 Zsidó Lexikon… 1929. 426. p.
5 Móse ben Majmonidész (1135–1204) zsidó gondolkodó, vallásfilozófus, orvos és természettudós.
6 Zsidó Lexikon… 1929. 427. p.
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A 18. század utolsó évtizedeiben a hagyományos zsidó társadalomban döntõ
fontosságú változások indultak meg. A zsidó felvilágosodás térnyerésével, majd az
állampolgári jogok elnyerésével új értékek alakultak ki, a hagyomány elveszítette ki-
zárólagosságát, lazult a közösséghez való kötõdés.7 A rászorulókon való segítés kö-
telezettsége ugyan nem kérdõjelezõdött meg, de átalakuláson ment keresztül.

Azt követõen, hogy a 19. század derekán a zsidó községeket hitközségekké
alakították át, a kollektív jótékonykodás a hitközségi adó révén részben a gyüleke-
zet feladatává vált. A hitközségi adóból biztosították a közösség számára nélkülöz-
hetetlen intézmények – például a zsinagóga, iskola – fenntartását, a közösség sze-
gényeinek támogatását. Másrészt a hitközségek a hagyományoknak megfelelõen
különbözõ célokra maguk is szerveztek gyûjtéseket, és a közösség tagjai által
adott összegeket kezelve és azt újraosztva juttatták el a rászorulókhoz. Mindeze-
ken kívül a kollektív jótékonykodásra olyan egyéni tagságon alapuló egyletek szer-
vezõdtek, melyek alapszabályaikban meghatározott, segítségre szoruló rétegek
támogatását tekintették elsõsorban feladatuknak. Az egyesületek esetében is az
egyének adományai, tagdíjai szolgáltatták a segítségnyújtás anyagi fedezetét. A
különbség azonban nem volt lebecsülendõ. Míg a hitközségi adót a becsült jöve-
delmétõl függõen minden hitközségi tagnak fizetnie kellett, az egyletekhez való tar-
tozás, és így az azzal járó tagdíj fizetése nem volt kötelezõ.

A zsidó közösségekben hosszú ideig a lokális, felekezeten belüli jótékony-
kodás volt szokásban. A dualizmus elsõ idõszakában is ez a gyakorlat volt a jellem-
zõ. A 19. század nyolcvanas éveitõl a tapasztalható változás, elõbb általános fele-
kezetivé, majd felekezetközivé vált.8

A következõkben azt tekintjük át, hogy a pécsi zsidók hogyan gyakorolták a jó-
tékonykodás kötelezettségét a dualizmus idõszakában. Vizsgálatunkba nem vontuk
be e tevékenység egészét: a felekezeten belüli alapítványok bemutatására szorítko-
zunk, de utalunk a hitközségen belüli altruizmus egyéb formáira és alkalmaira.

Pécs zsidó népessége 1840-tõl indult jelentõsebb növekedésnek, azt követõ-
en, hogy a magyarországi zsidóság számára lehetõvé vált a szabad költözés joga.9

Az 1848-ban végzett összeírás szerint 46 családban 248 személy élt a városban, s a
következõ két évtizedben további dinamikus létszámnövekedés következett be.10 A
kiegyezés évében, 1867-ben 162311, a dualizmus korának utolsó népszámlálásakor,
1910-ben 4026 izraelita vallású lakost vettek számba.12 A nagyarányú bevándorlás
jelentõs problémákkal járt, szociális feszültségek sorát hozta felszínre. Nem minden-
kinek sikerült a társadalmi felemelkedés, szép számmal voltak olyanok, akik megél-
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7 A hagyományos zsidó társadalomban két új mozgalom megjelenése idézte elõ a változásokat: a
haszidizmus és a hászkálá (zsidó felvilágosodás). De míg a haszidizmus nem változtatott a zsidóság kül-
világhoz való viszonyán, a környezettõl való elkülönülésen, a zsidó felvilágosodás és emancipációs moz-
galom igen. Természetesen ez nem volt független az általános gazdasági-társadalmi folyamatoktól.
8 Haraszti… i.m. 1999. 239–281. p. Az ortodox és neológ sajtóban megjelent, a zsidóság társadalmi in-
tegrációját segíteni kívánó, a zsidók immanens tulajdonságaként bemutatott és felekezetközivé vált jó-
tékonykodásáról szóló cikkek elemzését adja Konrád Miklós: Zsidó jótékonyság és asszimiláció a szá-
zadfordulón c. dolgozatában. = Történelmi Szemle XLIII. Budapest, 2001 3–4. sz. 257–258. p.
9 Az 1840. évi XXIX. törvény. Magyar Törvénytár, 1848–1868. 175–176. p.
10 Magyar Országos Levéltár H15 1848/21. kútfõ 23. tétel (Filmtár B 1721)
11 Schweitzer József: A Pécsi Izraelita Hitközség története. Budapest, 1966. 67. p.
12 A zsidó népesség száma településenként 1840–1941. Kepecs József (szerk.), Központi Statisztikai
Hivatal, Budapest, 1993. 84–85. p.
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hetésüket nem, vagy csak igen nehezen tudták biztosítani. Különösen nehéz körül-
mények közé kerülhettek a családfenntartó nélkül maradó özvegy nõk, a szüleiket
elvesztõ gyermekek, az idõskorukra keresõképtelenné válók.

Az éppen csak formálódó pécsi zsidó közösség már 1840-ben létrehozta elsõ,
alapszabály szerint mûködõ jótékonysági intézményét. Az önkéntes társuláson alapu-
ló egyesület a Chevra Kadisa volt, „az egyesület, mely az igaz jótéteményt gyakorolja”,
azaz ellátja a halott körüli teendõket, gondoskodik a temetésrõl, az ezekkel összefüg-
gõ rituális elõírások betartása fölött õrködik.13 A vallási elõírásoknak megfelelõ végtisz-
tesség megadásával kapcsolatos teendõkön kívül az egyesület tevékenysége a sze-
gény sorsúak segítésére, a betegek látogatására, gyógykezelésére is kiterjedt.

A jótékonykodáshoz szükséges anyagi alapokat az alapszabályban rögzített
tagdíj, a már említésre kerülõ gyûjtés, az egylethez eljuttatott adományok és az
egyesület céljait szolgáló alapítványok teremtették meg.

A Chevra Kadisa, mint önálló alapszabállyal rendelkezõ egyesület, pénz-
gazdálkodását tekintve is önálló volt. Az egyesület iratanyaga az idõk folyamán el-
kallódott, csak szórványosan maradt fenn, ezért csak felvillantani tudjuk, hogy kari-
tatív célokra milyen összegeket fordított.

A halottak eltemetésével kapcsolatos költségeket a jobb módú családok maguk
fizették, az arra képtelen szegények esetében a költségeket az egylet állta. Így például
1890-ben 10 egyén után 127 forint 44 krajcárt fordított erre a célra.14 Ugyanebben az
évben betegek segélyezésére, gyógykezelésére 510 forint 84 krajcárt költöttek.

A szegény betegek gyógyítását csaknem ötven évtizeden át – 1890-ben be-
következett haláláig – dr. Schulhof Adolf látta el. A századforduló idején Kaufer Mór
vállalta e nem csekély munkát adó feladatot.15

Az évszázadok során kialakult – az elhunytak emlékét megõrzendõ – az a
hagyomány, hogy a halálozási évforduló napján tartott szertartás alkalmával jóté-
kony célokra adományokat ajánlottak fel a családtagok. A pécsi hitközségben is élt
ez a gyakorlat, s ezeket az adományokat a Szent Egylet kezelte. Hasonló célt szol-
gáló, a kegyeleti tevékenységhez kötõdõ alapítványokat is tettek, melyet ugyan-
csak a Chevra Kadisa kezelt.16

1845-ben Fuchs Mór elnökletével Rófé Chólim néven alakult meg a szegény
betegek segélyezését és ápolását felvállaló egyesület. A rászorultaknak gyógyszert,
élelmet és készpénzt nyújtott. Az egyesület dr. Weiszmayert alkalmazta a város sze-
gény zsidó betegeinek ellátására. Kiadásait – az egyletekre jellemzõ módon – tagdí-
jakból, templomi gyûjtésekbõl, a Tóra elõtti felajánlásokból fedezte.17 Az egyesület
késõbbi mûködésérõl nem állnak rendelkezésre részletes adatok, csak azt a tényt
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RADNÓTI ILONA

13 A Chevra Kadisa a zsidóság számára olyan fontos intézmény volt, hogy megalakítását a Sulhán
Áruch írta elõ minden község számára. Az a törvénykönyv, mely a vallásos zsidó ember által betartandó
valamennyi törvényt tartalmazza. A II. rész foglalja magába a jótékonyságnak, a beteglátogatásnak, a
halottal való foglalkozásnak a szabályait. Jólesz Károly: Zsidó hitéleti kislexikon. Budapest, 1987.
215–16. p.; Zsidó Lexikon… 1929. 168. p, 811–12. p.
14 Pécsi Izraelita Hitközség irattára (továbbiakban: PIH). A Pécsi Chevra Kadisa 1891. március 17-i
közgyûlési jegyzõkönyve.
15 PIH és Pécsi Napló 1901. január 29. 5. p.
16 PIH. A Pécsi Chevra Kadisa 1891. március 17-i közgyûlési jegyzõkönyve. Csak az alapítványok té-
nyét közli, számát nem.
17 Schweitzer… i.m. 1966. 25–26. p.
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tudjuk rögzíteni, hogy az egyesület nemcsak a dualizmus idõszakában, hanem azt
követõen is mûködött, egészen 1944-ig, a német megszállás kezdetéig.18

A Pécsi Izraelita Jótékonysági Nõegylet létrehozására 1869-ben került sor.
A nõegylet jól illeszkedett a zsidó hagyományokban gyökerezõ, a szegények felka-
rolását célul tûzõ és már meglévõ egyletekhez, hiszen tevékenységében ugyanaz
az anyagi szolidaritás, a bajba jutottak támogatásának tradicionális kötelezettsége
nyert kifejezést, még akkor is, ha a segítségnyújtás, legalábbis elvben, elsõsorban
a nõk körére terjedt ki.19

Már említésre kerültek azok a források, melyekre támaszkodva az egyesüle-
tek biztosítani tudták karitatív tevékenységükhöz a szükséges pénzt. Alapvetõen a
nõegylet lehetõségei is hasonlóak voltak. A hagyományosnak tekinthetõ templomi
gyûjtés alkalmai az egyleti célokból következett. Mivel a nõegylet a szegény lányok
kiházasításához is nyújtott támogatást, a perselyezést a templomi esküvõkön vé-
gezték. Adománygyûjtésre azonban a nõegylet tagjai olyan alkalmakat is kihasz-
nálhattak, melyekre a másik két jótékonykodást folytató egyesületnek nem nyílt le-
hetõsége. Ezek az évente több alkalommal rendezett társas összejövetelek, bálok,
kerti rendezvények, teadélutánok, mûkedvelõ elõadások voltak. A rendezvények
bevételei – részben a gyakori „túlfizetéseknek” (a jómódúaktól el is várták) köszön-
hetõen – jelentõsen növelték az egyleti segélyezésre fordítható összeg nagyságát.

A szegény betegekrõl történõ gondoskodás, hasonlóan a másik két egyesü-
lethez, nõegyleti munkában is kitüntetett figyelmet kapott. Állandó orvost alkalmaz-
tak, kiváltották a szükséges gyógyszereket, alkalmanként hozzájárultak gyógyke-
zelési célú utazás költségeihez.

Mind a hitközség, mind az egyesületek a rászorultság mértékétõl és anyagi le-
hetõségeiktõl függõen általában pénzbeli támogatást nyújtottak. A segélyezettek havi
rendszerességgel, esetleg alkalomszerûen kaptak kisebb-nagyobb összeget. Bizo-
nyos esetekben a segélynyújtás naturáliákban történt. Télen tüzelõt, peszáh idején az
ünnephez nélkülözhetetlen élelmiszereket juttatták el a szegényekhez, s rendszere-
sen gondoskodtak a szûkölködõ iskolás gyermekek ruhával való ellátásáról. Így példá-
ul a hitközség saját pénztárából 1887-ben 456 forint 93 krajcárt fordított segélyezésre,
ezen felül 171 forint 26 krajcárt peszáhi élelmiszerre, 204 forint 4 krajcárt a rászoruló
iskolások ruházatának beszerzésére költött. Ez az összeg nem volt elég a szükséges
ruhanemûek beszerzésére, ezért külön gyûjtést is szerveztek a hitközségi tagok köré-
ben. Az adománygyûjtés során 79 forint 80 krajcárral gyarapodott az e célra fordítható
összeg, melyet tovább növelt Pécs városától e célra kapott 100 forint.

A dualizmus idején a pécsi zsidó közösség jótékonykodásában új forma je-
lent meg, az alapítványok. Ezt az újdonságszámba menõ eljárást Fuchs Verona, a
nõegylet akkori elnöke gyakorolta elõször. Az 1874-ben tett 500 forintos alapítvá-
nya, melyet a nõegylet kezelt20, évekig az egyetlen volt.

Az alapítványozás lassan nyert teret, gyakoribbá az 1890-es évektõl vált. A
hitközségi tagok közül mind többen éltek ezzel a lehetõséggel. Ez részben azzal ma-
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18 Pécsi Izraelita Hitközség 1887. évrõl szóló jelentése. Pécs, 1888. Engel Lajos könyvnyomdája. 5. p.; Magyar-
országi zsidó hitközségek 1944. április. Adattár. (B). Budapest, MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1994. 544. p.
19 A nõegylet dualizmuskori tevékenységérõl Radnóti Ilona: A Pécsi Izraelita Jótékonysági Nõegylet a
dualizmus korában. = Pécsi Szemle 2005. tavasz, 57–69. p.
20 PIH Pécsi Izraelita Jótékonysági Nõegylet jegyzõkönyve, 1909. április 28. válaszmányi ülés.
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gyarázható, hogy akkorra szilárdultak meg azok a vállalkozások, melyek egziszten-
ciális biztonságot nyújtottak az alapítványozók számára, megteremtve a lehetõségét
annak, hogy egy alkalommal jelentõsebb összeget tudjon fordítani karitatív célra. Hi-
szen az alapítványokra fordított összegek minden esetben meghaladták az alkalom-
szerûen jótékony célra adottat. Másrészt, a magyar pénzintézetek által nyújtott,
megfelelõ kamatozású és biztonságos befektetést jelentõ értékpapírok is azokban
az években terjedtek el, s ez tette lehetõvé, hogy az alapítványra szánt pénzt „gyü-
mölcsözõen” elhelyezve, kamatait évekig jótékony célokra felhasználhassák.

Alapítványokat a hitközség és két egylet, a Chevra Kadisa és a jótékonysági
nõegylet kezelt. A Szent Egylet céljait szolgáló alapítványozásról nem állnak ren-
delkezésre dokumentumok, csak magát a tényt ismerjük.21 Az izraelita nõegylethez
juttatott alapítványokról is csak részleges adatok állnak rendelkezésünkre. Csupán
az 1909 után létrehozottakról tudjuk pontosan, hogy milyen konkrét céllal létesítet-
ték, a korábbiakról a hiányosan fennmaradt jegyzõkönyvi bejegyzések nyújtanak
némi felvilágosítást.22 A hitközség kezelésében lévõ alapítványokról, az alapítóle-
velekrõl pontos kimutatást tartalmaz a hitközségi alapítványi könyv.23 A dualizmus
utolsó évében, 1918-ban, a felekezeti jótékonyságot a nõegyletben 32, a hitköz-
ségben 70 alapítvány szolgálta.

Az alapítványozók meghatározó többsége a pécsi zsidó polgárság tehetõ-
sebb tagjai közül került ki. Nõk és férfiak egyaránt tettek alapítványt, de az alapítvá-
nyozók között ott találjuk a hitközséget és a nõegyletet is.

Az alapítványokat áttekintve a kikerekedõ kép nem mindig igazolja azt az el-
várást, hogy a legmódosabb személyek tették a legnagyobb adományokat. Nehéz
megítélni egy-egy személy gazdagságát, jómódját, vagyonát. A közvélekedés
nemegyszer vagyonosabbnak tekinthet egy személyt a valóságosnál, vagy fordít-
va: szegényebbnek, kisebb jövedelmûnek. Mégis feltûnõ, hogy a pécsi zsidók kö-
zül legvagyonosabbnak tartott, 1886-ban jánosi elõnévvel nemességet nyert Engel
Adolf alapítvánnyal nem járult hozzá a felekezeten belüli jótékonykodáshoz. Az
Engel Adolf néven bejegyzett, 10 ezer koronás alapítványt ugyanis gyermekei tet-
ték, apjuk halálát követõen. Az alapító levélben utalnak arra, hogy az alapítványo-
zással az a céljuk, hogy apjuk évi 400 koronás támogatását, melyet a Talmud-Tóra
céljaira adott, halálát követõen is biztosítani lehessen.24 Ha Engel Adolf nem is,
családtagjai alapítványoztak. Felesége, Engel Nina 1884-ben, szegény lányok ki-
házasítását segítendõ, 1000 forintos alapítványt hozott létre, s azt a nõegylet keze-
lésébe adta.25, négy évvel késõbb 500 forintos alapítványt bízott a hitközségre,
melynek kamatait szegények közötti felosztásra szánt.26 Engel Adolf gyermekei a
már említetten kívül is éltek az alapítványozás lehetõségével. József nevû fia nõvé-
re emlékezetére hozta létre a Stein-Engel Ilona néven jegyzett alapítványt, évi
5%-ot adó 200 forintos tõkével, szegény izraelita lányok segélyezésére.
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21 Pécsi Napló, 1901. január 29. 5.p.; és 17. jegyzet
22 Nõegyleti jkv. 1909. december 3., 1910. november 17., 1911. október 11., 1912. május 2., és október
4., 1914.március 10., 1915. március 18 és május 12., 1917 november 7., 1918 május 8. és október 10.
választmányi és közgyûlési jegyzõkönyvek.
23 PIH irattára, Hitközségi Alapítványi könyv
24 Hitközségi alapítványi könyv  73–74. p.
25 Nõegyleti jkv. 1909. április 28. választmányi ülés
26 Hitközségi alapítványi könyv 1–3. p.
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A kereskedõ és magánbankot is alapító Schapringer Joachim, akit ugyan-
csak tehetõsnek tartottak, 1886-ban, csepregi elõnévvel nemesítettek, az évek so-
rán több alapítványt is tett, melyeket 1893-ban 10 ezer koronára kiegészítve
összevont. Az alapító levél szerint 2 ezer korona hozadékát a Talmud-Tóra egylet
rendelkezésére, 4 ezer korona kamatait szegények közötti felosztásra, 2–2 ezer
korona kamatai pedig a Chevra Kadisa, illetve szembajban szenvedõ férfi vagy nõ
segélyezést szolgálta.27

Alapítványokra az egyik legjelentõsebb összeget a sörgyáros Hirschfeld Sámu-
el és felesége, Katalin fordította. A nõegylet és a hitközség kezelésébe adott négy-
négy alapítvány összege elérte a 18 ezer koronát. A szüleik emlékét õrzõ alapítványok
mellett figyelmet érdemel fiatalon, tüdõbajban elhunyt gyermekük, Irén halálát követõ-
en tett két alapítványuk. A nõegylet és hitközség kezelésébe adott 5–5 ezer koronás
alapítvány célja a tüdõbajban szenvedõkön való segítés volt. A két alapító levél szöve-
ge szinte azonos. Különbség csupán abban található, hogy a nõegylethez eljuttatott
alapítványt a beteg nõk, a hitközség kezelésében lévõt pedig tüdõbajban szenvedõ
férfiak támogatására hozták létre. A támogatás elnyerésére pályázni kellett. Ha olyan
személy nyújtott be kérelmet, aki az elõzõ évben már elnyerte a támogatást, de re-
mény volt felépülésére, elõnyben részesült. Az alapítványozók megteremtették annak
a lehetõségét is, hogy amennyiben egy évben nem volt nõi vagy férfi rászoruló, akkor
a kamatot két férfi vagy két nõ között lehessen felosztani.28

A nagy összegû alapítványok között kell megemlíteni Fischer Mórné, Schwartz
Ernesztin alapítványát, melyet férje, Fischer Mór nevén tett. A 21 ezer koronás tõkét
azzal a céllal adta, hogy az alapját képezi egy késõbbiekben megépülõ „Izraelita Sze-
gények Házának”. A jelentõs összeget abban a reményben adományozta, hogy a pé-
csi hitközség tagjai között követõkre talál, s viszonylag hamar megteremtõdik a szociá-
lis intézmény. Az 1894-ben tett alapítványt 1903-ban módosította, mert az nem hatott
ösztönzõleg a hitközség tagjaira, „s az általa tett összeg kamataival a beláthatatlan jö-
võbe helyezte a szegények számára felépítendõ otthont”. A módosítás abban állt,
hogy 1927-ig tartotta fenn eredeti szándékát, s ha arra az idõre sem épül meg a szoci-
ális létesítmény, az összeg teljes kamatát a magánházaknál elhelyezett és gondozott
öt szegény férfi vagy nõ ellátására kellett fordítani.29

Hasonlóan nagy összeget, 20 ezer koronát szavazott meg árvaházi alapít-
vány céljára 1896-ban a pécsi hitközség. Az alapítvány kamatából, hasonlóan az
elõzõhöz, csak kis összeget fordítottak évenként gyermekek segélyezésére, a ka-
mat jelentõs részét a tõkéhez csatolták. Ennek ellenére 1909-ben azonban úgy lát-
ták, hogy az eredeti szándék még hosszú ideig nem valósítható meg, s az árvák el-
látásáról és nevelésérõl más módon kell gondoskodniuk. A módosítás szerint
egy-egy árva segélyezésére 240 koronát biztosítottak, s az így támogatott néhány
gyermek sorsát különös gonddal figyelték. A csak vallásos családnál elhelyezett
gyermek számára lehetett az alapítványtól támogatást nyerni. A segélyt a hitköz-
ség elöljárósága ítélte oda, s a kérelemhez csatolni kellett az árva családi értesítõ-
jét, szegénységi bizonyítványt, orvosi igazolást. Ez utóbbi pontos célját nem ismer-
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27 Hitközségi alapítványi könyv 20–21. p.
28 Hitközségi alapítványi könyv 78., 111., 114. p és nõegyleti jkv.1909. április 28., 1910. november 17.,
1911. október 11.
29 Hitközségi alapítványi könyv 82. p.
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jük, de vélhetõen összefüggésben volt az alapítvány azon kitételével, amelyben
eléggé furcsállható módon a „feltûnõ testi vagy szellemi fogyatékosságban nem
szenvedõk” számára tette lehetõvé a támogatás elnyerését. Dicséretes azonban
az a törekvés, hogy a támogatott árva sorsát 14 éves kora után is segíteni kívánták,
mesterségre taníttatásával, vagy képességének megfelelõ állás biztosításával.30

Az árva gyermekek segítését tartotta szem elõtt Ullmann Károlyné is, amikor
1901-ben 3000 koronás alapítványával az árvaház építését kívánta elõsegíteni.
Hasonló célok lebegtek a jótékonysági nõegylet vezetõsége elõtt is 1897-ben, egy
2000 koronás alapítvány megtételekor, melyet 1909-ben csatoltak a hitközségihez.

Mint a fentiekbõl kiviláglik, az alapítványozók célja természetesen a támoga-
tásra szorulók megsegítése volt, a hagyományosnak tekinthetõ adakozásoktól
azonban abban tekintetben mindenképpen különböztek, hogy pontosan meghatá-
rozták az alapítvány felhasználásának kereteit. A többség természetesen általá-
ban a szegény férfiak és nõk segélyezését jelölte meg, ezen kívül és a fentiekben
ismertetetteken túl az adományozók más célokat is preferáltak. Így meg kell említe-
ni, hogy a már ismertetett Talmud-Tóra egyesület céljait elõsegítõ alapítványok
mellett még hét alapítványozó tartotta fontosnak a héber tanulmányokban való jár-
tasságot elõsegíteni azzal, hogy a szegény sorsú diákok számára, a témában bizo-
nyított jártasság vagy dolgozatírás esetén támogatást nyújt.

A pécsi hitközség kezelésében négy olyan alapítvány volt, melyek a sze-
gény fiatalok továbbtanulását kívánták segíteni. Engel Jozefa nevét viselte az a
4000 koronás alapítvány, melyet fia, Engel Adolf (nem a jánosi Engelekrõl van szó)
tett, hogy édesanyja halálának évfordulóján két, a pécsi tanítónõképzõben, vagy az
ország bármely képzõjét látogató pécsi szegény sorsú izraelita lány között kerüljön
kiosztásra a kamata. Néhány év tapasztalata után Engel módosította eredeti elkép-
zelését: „Úgy értesültem, hogy a pécsi zárda tanítóképzõ intézet a zsidó lányok fel-
vételét megszigorítja, s ha mégis kivételesen egyik-másik zsidó leány felvétetik, az
illetõ növendék nem azon célból végezi ott tanulmányait, hogy valamikor, mint taní-
tónõ mûködjék, hanem csakis továbbképzése végett”, írta 1903-ban, s a tõke ka-
matait a pécsi izraelita tápintézet felhasználására rendelte.31 1902-ben született
Krausz Béni alapítványa, aki fiatalon elhunyt gyermeke, Elemér emlékére 2000 ko-
rona tõkével rászoruló zsidó ifjak továbbtanulását segélyezte. A támogatásra azok
pályázhattak, akik Pécsett a reáliskolában jó eredménnyel érettségiztek, kifogásta-
lan valláserkölcs magatartást tanúsítottak és valamelyik hazai egyetemre iratkoz-
tak be. 1918-ig 16 fiatalember jutott évi 40 korona segélyhez ebbõl az alapítvány-
ból.32 1917-ben további két alapítványt szolgálta a felsõoktatásban részt vevõket,
illetve külföldi tapasztalatszerzésre utazó fiatalokat. A Neumann Ignác és Helén
néven nyilvántartott alapítványt (2000 korona) Neumann Ignác tette.33 A budapesti
tudomány-, illetve mûegyetemen tanuló pécsi születésû vagy illetõségû ifjúnak ad-
hattak kamataiból támogatást. A Törekvés ösztöndíj néven jegyzett alapítvány
adományozója ismeretlen.34 Ez azon kevés alapítványok közé tartozik, melyek
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30 Hitközségi alapítványi könyv 90. p.
31 Hitközségi alapítványi könyv 50–51. p.
32 Hitközségi alapítványi könyv 64–65. p.
33 Hitközségi alapítványi könyv 150. p.
34 Hitközségi alapítványi könyv 153. p.
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esetében az alapítványozó szem elõtt tartotta a zsidó jótékonykodás azon elvárá-
sát, hogy a jótékonykodónak diszkrétnek kell maradnia.

Már említés történt arról, hogy volt alapítványozó, aki az iskolás gyermekek
étkezését biztosító, a korszakban tápintézetnek nevezett intézmény céljait segítette.
Mind a hitközség, mind a nõegylet kezelt ilyen alapítványokat. Ezek közül a jelentõ-
sebbek közé tartozott a Glass Herman tápintézeti alap. Ezt az alapítványt a hitköz-
ség hozta létre, 2000 koronával. Glass Herman 30 évet töltött a hitközség szolgálatá-
ban, és komoly érdemei voltak a tápintézet szervezésében és mûködtetésében. A
hitközség a nevére tett alapítvánnyal honorálta ügybuzgalmát, és megadta a jogot
ahhoz is, hogy kijelölje azt a négy gyermeket, akik a téli hónapokban mûködõ intéz-
ményben ellátást kapnak.35 Hasonló összegrõl szólt az Ullmann Károly és Irma nevet
viselõ alapítvány is, melyet a nõegylet elnökeként is funkcionáló özvegy Ullmann-né
tett a gyermekek étkeztetésének támogatására.36 Grosz Antalné és gyermekei, az
üszögi földbirtokos családja, ugyancsak a tápintézet céljaira alapítványozott.37

Az alapítványozók nemcsak az alapítvány felhasználását jelölték meg pon-
tosan, arról is intézkedtek, hogy a rendelkezésre álló összeget hány személy kö-
zött lehet felosztani és mikor. Néhányan arra is kitértek, hogy a segély kiosztása
elõtt meg kell emlékezni arról a személyrõl, akirõl az alapítványt elnevezték. Ezek
az elõírások többnyire az elemi iskolába járó gyermekek tanulását segítõ alapítvá-
nyok estében fordultak elõ. A névtelenség, a diszkréten nyújtott támogatás az ala-
pítványok esetében elvétve fordult elõ. A rászorulóknak többnyire kérelmet, pályá-
zatot kellett benyújtaniuk a megfelelõ alapítványhoz. A támogatás odaítélésénél
pedig sok esetben az alapítványt tevõ azt is elõírta, hogy a család tevõlegesen
részt kíván venni annak odaítélésében.

Felmerül a kérdés: valóban érdekmentes volt-e a jótékonykodás? A belsõ
motivációkról persze nincs ismeretünk, azok minden bizonnyal sokfélék voltak: kö-
telességtudat, õszinte vallásos meggyõzõdés, az elvárásoknak való megfelelés.
Az alkalmak az alapítványok megtételére ugyancsak sokféle volt: az apák, anyák,
férjek, gyermekek emlékének megõrzése, ez fejezõdött ki az alapítványok elneve-
zésében, melyek rendre a családtagok nevét viselték. Alkalmat szolgáltatott alapít-
ványozásra a gyermek bar micvája.38 Ilyen alkalomból született Forbáth Arnold ala-
pítványa,39 s családi eseményhez fûzõdött a Forbát Arnold és neje nevet viselõ
alapítvány is, melyet 25. házassági évfordulójuk alkalmával tettek.40

Bár az alapítványok száma és az egyéb segélyezésre fordított összegek év-
rõl évre emelkedtek, azok nem tudták megoldani a szegénység problémáját. Az
évente felosztásra kerülõ kamatjövedelem nagysága aligha oldotta meg kérelmezõ
anyagi gondjait, legfeljebb a teljes perifériára kerüléstõl védhette meg. Az elsõ vi-
lágháború után fellépõ infláció azonban még ezt a kevés lehetõséget is többnyire
megszüntette. Az értékpapírok elértéktelenedtek.
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35 Hitközségi alapítványi könyv 53 .p.
36 Hitközségi alapítványi könyv 59. p.
37 Hitközségi alapítványi könyv 102. p.
38 A zsidó hagyomány szerint a fiúk 13 éves korukban elérték a felnõtt kort, s ebbõl az alkalomból a csa-
lád ünnepséget tartott, megajándékozta az ifjút.
39 Hitközségi alapítványi könyv 147. p.
40 Hitközségi alapítványi könyv 149. p.
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PÓLA PÉTER

A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS
IPARKAMARA 115 ÉVES

A gazdasági kamarák története

A differenciált, eltérõ modellek mentén szervezõdõ kamarai rendszer törté-
neti fejlõdésének bemutatása azért fontos, mert a múlt megismerésével a jelen fo-
lyamatai is jobban megérthetõk. E tanulmányban alapvetõen azt a véleményemet
igyekszem alátámasztani, hogy a kamarák megszervezõdésüktõl fogva mindvégig
– bár térben és idõben is változó mértékben – hatással voltak térségük gazdaságá-
nak fejlõdésére, aktivitásukat értékelve a helyi gazdaságfejlesztés fontos szereplõ-
inek tekinthetõk.

1. A kamarák elõfutárai: a céhek
Kamaratörténeti tanulmányok (Kiss, 1994; Tószegi, 1996), gyakran a céhe-

ket tekinti a kamarák elõfutárainak. Bár formailag, szervezetileg, s fõként jogilag ez
nem vezethetõ le, hiszen a kamarai mozgalom kibontakozása még a céhek meg-
szûnése elõtt megindult, a kamarák szervezeti fejlõdése részben a céhek mûködé-
sével párhuzamosan történt. Jogi értelemben a céhek az ipartestületek elõdeinek
tekinthetõk. Magyarországon a céhek kötelezõ megszûnését az 1872-es magyar
ipartörvény rendelte el, illetve tette lehetõvé ipartársulattá, tehát szakmai érdek-
képviseletté való alakulását (Kövér, 1996). Amennyiben viszont a céhek mûködési
logikáját, fontosabb funkcióit tekintjük, úgy helytálló a kamarák és a céhek között
rokon vonásokat hangsúlyozni.

A rendi típusú társadalmakban a „rendeknek” több funkciójuk van: „lefelé”
elõjogokat rögzítenek a rendek számára, „fölfelé” közös érdekképviseletet tesznek
lehetõvé, „befelé”pedig a közös érdekek intézményesítésével igyekeznek viszony-
lag harmonikusan mûködõ társadalmi alrendszereket kialakítani. A középkori Eu-
rópában a céhek egy ilyen rendi szervezõdésû társadalom logikája szerint alakul-
tak (Kapitány–Kapitány, 1994).

A céhek egy-egy iparág vagy inkább kézmûves mesterség önszabályozó,
szakmai, üzleti érdekeket érvényesítõ autonóm szervezetei, lényegében az azonos
mesterséget ûzõk érdekvédelmi szervezetei. Az elsõ céhek Flandriában alakultak a
11–12. században, majd sorozatosan jönnek létre Nyugat-Európában. Kelet-Kö-
zép-Európában a 14. századtól jelennek meg. A céhek céhszabályzat alapján mû-
ködtek, amely meghatározta többek között a munkaidõt; azt, hogy egy mester hány
inast tarthatott; és a mesterré válás feltételeit. A „remek” a céh mestereinek elbírálá-
sa alá esett, ha megfelelt, a legény mesterré vált. A céhszabályzat tiltotta a céhen be-
lüli munkamegosztást, és más mester árujának ócsárlását is, megvédte tagjait a
kontároktól és a céhen kívüli mesterektõl. A céhek a szabad versenyt korlátozva mo-
nopolizálták egy-egy hivatás gyakorlását, csak annak engedélyezték a tagságot, aki
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bizonyította képességeit (Weber, 1987). A céhek minden iparágban jelen voltak a
kézmûipartól a textiliparon át a fémmûvességig. „Jelentõs szerepük volt sokszor a
társadalom peremén élõ kézmûvesek polgárosodásában” (Ruszkabányai, 2000).

A középkorban elsõsorban a német területeken alakultak kedvezõen a vi-
szonyok a különbözõ iparos céhek és kereskedelmi testületek megalakulásához,
az abban résztvevõk szabad döntése alapján. E testületekben, mint rendi szerve-
zetekben zajlott le az érdekképviseleti küzdelem is. A középkori Európában tehát
az ipari és kereskedelmi érdekképviseletet hosszú ideig a céhek töltötték be, me-
lyek viszont nem csupán érdekképviseleti feladatot láttak el. Funkciói között a ter-
melés megszervezésén túl a szakmai utánpótlás megszervezése is szerepet ka-
pott (Mózes, 2000), de említést érdemlõ minõség felügyeleti tevékenységet is
elláttak az iparosok és kereskedõk szakmai színvonala, termékeik, szolgáltatásaik
minõsége tekintetében. Fontos volt a szerepük azért is, mert a céhszabályok nem-
csak az iparost vagy a kereskedõt védték, hanem általában az ipart, a kereskedel-
met és a fogyasztót is, tehát a közérdeket (Ágoston–Kohut, 1989).

A 18. század harmincas éveitõl született meg Magyarországon az állami
céhpolitika gondolata. Az 1761-es Mária Terézia-féle céhrendelet szerint az új cé-
heknek adott engedélyek már szabványprivilégiumok voltak, amelyek egyöntetûen
szabályozták a céhek belsõ életét és önkormányzatát, az inas fölvételt, a mester-
jog elnyerését, a remeklést stb. (Kaposi, 1992).

A céhek a manufaktúrák uralkodóvá válásával szûntek meg, amikor a tõkés
termelés kialakult, és a céhek már képtelenek voltak kielégíteni a tömegtermelésre
való igényt. Kelet-Közép-Európában a feudalizmus megmerevedése miatt és Fran-
ciaországban, ahol luxuscikkekre szakosodtak, a céhek továbbra is fennmaradtak,
sõt Magyarországon a 18–19. században második virágkorukat élték. A magyar
céheket hivatalosan csak 1872-ben szüntették meg, helyüket az ipartestületek vet-
ték át. Az ipartestületek és különbözõ szövetségeik a hatalomhoz fordultak enge-
délyekért és jogosítványokért, hogy a törvényhozás hatáskörén túlmutató kérdé-
sekben önszabályozással segítsék elõ a gazdaság mûködését és fejlõdését. A
mindenkori hatalomtól függött, hogy hol, mikor, milyen formában születtek meg a
kamarák.

A gazdasági kamarák tehát az alapvetõen két funkciót egyesítetõ középkori
céhekkel számos rokon vonást mutatnak. E két említett funkció pedig egyrészt a ta-
gok érdekeinek szolgálata, másrészt a helyi közigazgatással való kapcsolattartás.
A kamarák fejlõdése is e nyomon ágazott el két irányba: maradt döntõen érdekkép-
viseleti és közös igényeket kielégítõ szervezet, vagy e mellett felerõsödött a köz-
igazgatással, önkormányzattal való együttmûködésben betöltött szerepük is. E
második irány vezetett végül odáig, hogy számos országban a kamarák közjogi
testületek lettek, s átvették bizonyos gazdaságot érintõ feladatok ellátását (pl. ipar-
engedélyek kiadása) az önkormányzati, ill. államigazgatási szervektõl abból a
megfontolásból, hogy ezeket a feladatokat a kamarák az állami hivataloknál – több
szak- és helyismerettel rendelkezve – hatékonyabban végzik el. Ilyen megoldások-
nál szükségképpen felmerült az a gondolat, hogy a kamarák ezeknek a feladatok-
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nak csak akkor tudnak eredményesen megfelelni, ha a mûködési körükbe tartozó
összes vállalatot regisztrálják és tagjaiknak mondhatják. Vagyis: legyen kötelezõ a
kamarai tagság (és a tagdíj). Ehhez azonban hosszú út vezetett, de a 19. sz. végé-
re az iparilag fejlett országok mindegyikében kiépült a kamarai hálózat és elõbb-
utóbb a helyi kamarák országos csúcsszervei is megalakultak. A fejlõdés két irány-
vonala a két kamarai modellben (közjogi, magánjogi) ma is megfigyelhetõ. A fejlõ-
dés irányvonalát alapvetõen az adott országok tradíciói, társadalomszervezõdési
hagyományai határozták meg.

2. A kamarák fejlõdéstörténete Európában
A kamarai intézményrendszer csírája akkor jelent meg, amikor ezek a fent be-

mutatott a rendi szervezetek gyengülni kezdtek, illetve a nemzetközi kereskedelem
növekedésnek indult. Ezen belül is ott, ahol az ipar és a kereskedelem irányítása a
merkantilista irányzat keretében elõször jelentkezett. Az elsõ kamarai jellegû szerve-
zet a 15. században, Sevillában jött létre, és jelentõs szereppel bírt a felfedezések,
és azok gazdasági kiaknázásának szervezésében. Késõbb a kamarák szinte vala-
mennyi nagyobb kikötõvárosban, ipari központban megjelentek, rugalmasabb, haté-
konyabb megoldást kínáltak a gazdaság önszervezõdésére, mint a céhek. Igazi re-
neszánszukat és megerõsödésüket a napóleoni idõktõl számíthatjuk, innen kezdve
váltak a modern polgári társadalmak fontos intézményrendszerévé.

2.1. Kamarák Franciaországban
A kamarai rendszerre a legnagyobb hatást a francia kamarák gyakorolták, s

mivel Franciaországban alakultak az elsõ kamarák, így a francia kamaratörténet és
az európai kamaratörténet egy ideig megegyezik.

Franciaországban, 1596-ban IV. Henrik teremtette meg a Chambre Supé-
rieur du Commerce-nek vezetett intézményt (inkább idõszaki bizottság volt ez álla-
mi tisztviselõkkel), hogy az irányító központi hatalomnak olyan területei legyenek,
amelyek a kereskedelem és az ipar széles rétegeire támaszkodva a központi hata-
lom mûködését támogatják azáltal, hogy a kereskedelem és az ipar érdekeit közve-
títik, illetve gazdasági kérdésekben tájékoztatják.

Európában az elsõ kamara 1599-ben, Marseille-ben alakult. Nevét is arról a
kis helyiségrõl (chambre) kapta, amelyet a város közigazgatása biztosított az ipa-
rosok és kereskedõk ügyes-bajos dolgainak megbeszélésére. Késõbb szintén
Marseille-város tanácsa hívta életre a Député du Commerce nevû intézményt,
mely négy tekintélyes kereskedõt delegált a kereskedõk érdekeinek védelmére.
1700-ban XIV. Lajos rendelete végleg megalakította kereskedelmi és iparkamarák
hálózatát mint hivatalos érdekképviseleteket, és a kormányzat számára tanácsot
adó intézményeket.

A kamarák feladata a Párizsban mûködõ Kereskedelmi Tanács küldötteinek
megválasztása, a tagok körébõl érkezõ javaslatok átvétele, továbbítása, illetve a
kereskedelmi szokványok megállapítása volt. Mûködésük elsõdleges célja pedig a
kor merkantilista szellemének megfelelõen a külkereskedelem fejlesztése volt. Na-

52

PÓLA PÉTER

52
PSz_2006-02.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2006_02_Nyar\2006_02_Nyar_10.vp
Wednesday, February 13, 2013 10:17:20 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



póleon 1791-ben feloszlatta, majd egy 1802-es rendeletével ismét életre hívta a
kamarákat. A kamarákat alkotó 10–15 küldöttet a legtekintélyesebb kereskedõk és
iparosok közül választották. A kamarák a prefektusok vagy a polgármesterek el-
nöklete alatt tanácskoztak. A közigazgatási testületek állapították meg, hogy a ka-
marák választói testülete kikbõl álljon. A kamarai kiadásokat a kereskedõktõl és
iparosoktól beszedett különadókkal fedezték. Ezen adó mértékét a kormány – a ka-
marák javaslatára – rendelettel állapította meg.

Ezt követõen a kamarai rendszer olyannyira megerõsödött Franciaország-
ban, hogy a napóleoni hódítások idején és azt követõen más országokban is – mint
látni fogjuk, Magyarországon is – mintaként szolgált.

2.2. Kamarák Nagy-Britanniában
Az angol kamarák elõdei is a céhek voltak, melyek Angliában már 937-tõl

szerepet játszottak (Kiss, 1994). Az elsõ brit kamara ugyanakkor nem a szigetor-
szágban, hanem az amerikai kontinensen alakult 1768-ban, az akkor még angol
gyarmat Jersey szigetén. Ezt követte három évvel késõbb a még szintén angol
gyarmat New York kamarájának megalakítása. Nagy-Britanniában az elsõ kamara
Skóciában, III. György uralkodás idején alakult Glasgow-ban, 1783-ban. Megala-
kulásának oka hasonló, mint a marseille-inek, ahol a tengeri kereskedelem problé-
máit kívánta orvosolni. Glasgow-ban az 1775-ös kezdetû függetlenségi háború és
ennek következtében a helyi ipar és kereskedelem válsága vezetett a kamara
megalakulásához. Ezt követte aztán sorban a dublini (1783), az edinbourgh-i
(1786), a manchesteri (1794), a belfasti (1796), a birminghami (1813), a new-
castle-i (1815), majd a londoni kamara megalakulása.

E kamarák magánjogi alapon, az egyesülési szabadság elvén jöttek létre,
jogi személyként mûködtek, szervezeti felépítésüket szabadon állapíthatták meg.
Közös feladatukat talán a glasgow-i kamara fogalmazta meg legjobban az alapsza-
bályában: „Mindenrõl tudomást szerezni, mindenben eljárni, ami csak a legkisebb
kapcsolatban lehet a kereskedelem érdekeivel” (Dunwoody, 1935).1

A brit kamarák szövetségbe tömörültek: Az Association of British Chamber
of Commerce-nek (ABCC) már az iparosok is tagjai lettek, illetve jelentõs közéleti
személyeket is tagjaik közé választottak.

Az 1929-es módosított brit társasági törvény bizonyos védelmet is biztosított
a kamarának: elõírta, hogy csak olyan testület, társaság viselheti a kamara nevet,
amely jövedelmét kizárólag alaptevékenységére, a kereskedelem-fejlesztésre for-
dítja és nem fizet osztalékot. Minden új kamara bejegyzése elõtt az ipari miniszter
véleményt kért az ABCC-tõl (Kiss, 1994).

Az Európán kívül számos országban hoztak létre brit kereskedelmi és ipar-
kamarákat, a fõ cél minden esetben az adott országban a brit kereskedelmi, hajó-
zásügyi, gyáripari érdekek szolgálata volt. Ezen túl szélesítették az üzleti kapcsola-
tokat, választott bíróságokat szerveztek, információs szolgáltatásokat nyújtottak,
statisztikai adatokat gyûjtöttek és helyzetjelentéseket adtak. A havonta ülésezõ
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igazgatótanács irányítása mellett mûködõ szervezet élén a közgyûlés által válasz-
tott elnök állt, az operatív munkák az állandó bizottságokban folytak. Egyes kama-
rák szakszolgálatokat is alakítottak fontosabb ágazatok számára. Londonban öt-
ven szakosztály mûködött.

A brit kamararák befolyása annak ellenére nagy volt és ma is az, hogy ma-
gánjogi szervezetek. Tagjaik között több alsóházi képviselõt találunk, a Bank of
England kormányzója pedig hivatalánál fogva tagja a testületnek. Az ABCC fennál-
lása óta jelentõs szerepet játszik a gazdasági törvények elõkészítõ munkájában,
és kezdeményezései rendszerint irányító hatásúak.

2.3. A megerõsödött európai kamarák
Az európai kamarák többsége, szerves és lényegében töretlen fejlõdésük

eredményeként ma a „köztes szféra” meghatározó intézményei, kielégítik a piac-
gazdaság hatékony mûködése érdekében rá háruló funkciókat: a mikroszféra és a
makroszféra közötti információáramlás biztosítása mellett mindkét szféra kiszolgá-
lásában részt vesznek (Farkas, 1998). A fejlett piacgazdaságokban a jelentõs tör-
ténelmi tradíciókkal rendelkezõ gazdasági kamarák a gazdaságfejlesztésben meg-
határozó szerepet játszanak.

A modern gazdaságok fejlõdése, az iparosodás, majd a poszt-indusztriális
társadalomban való átmenet a kamarai szerepvállalást egyébként több szempont-
ból is felértékelte. Ezeket a szempontokat Farkas (2000) az alábbiakban foglalja
össze:

A reálszférában végbemenõ, jelentõs mennyiségi növekedés és differenciá-
lódás (vállalkozói típusok, méretek, tulajdonosi összefonódások, kapcsolatrend-
szerek fejlõdése);

A globalizáció új területi és versenydimenziói a nemzetközi kapcsolatokban
hangsúlyossá teszik a gyorsaság, a kiterjedt térbeli és idõbeli dimenzióban való tá-
jékozódás és mozgásképesség fontosságát, amelyek biztosításának egyik fontos
csatornája a kamarák kapcsolatrendszere. Ebben a folyamatban a tudatos vállal-
kozástámogatási politika, a vállalkozások „helyzetbe hozása” különösen fontos;

A posztindusztriális gazdaságokban az utóbbi évtizedekben kiterjedt pro-
móciós rendszerek, intézmények, szervezetek álltak mûködésbe: egyes vállalko-
zók, szektorok vagy nagyobb csoportok érdekében. Ezek mûködtetése elsõsorban
nem az állami, hanem a vállalkozói önigazgatás szférában tartozik, amelyek között
a kamaráknak mindenütt központi szerepe van.

Az államok szerepének visszaszorulása (dereguláció, olcsóbb államok iránti
törekvés) egyúttal az önigazgatás bizonyos szervezeti-intézményes formáinak elõ-
térbe kerülését jelenti.

Az Európai Unió tagállamainak többségében mûködõ gazdasági kamarákra
különösen igaz, hogy az alapvetõ ágazati érdekképviseleti tevékenységük mellett
széles körû szolgáltatásokat nyújtanak tagjaik számára. Szinte mindenütt a legfon-
tosabb szerepük az információterjesztés, valamint a vállalkozói elvárások és véle-
mények összegyûjtése, majd közvetítése különbözõ közgazdasági, közigazgatási
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fórumok, illetve nemzetközi hálózataikon keresztül külföldi országok, vagy akár a
brüsszeli döntéshozók felé.

A gazdasági önkormányzatok egyenrangú partnerként szerepet vállalnak a
gazdaság infrastruktúrájának fejlesztésében és mûködtetésében. Igen nehéz a
kormányoknak a kamara ellenére gazdaságpolitikát készíteni és mûködtetni. A
gazdasági önkormányzatok mûködési struktúrájukból adódóan hatékonyan képe-
sek a gazdaság makroszintû érdekeinek képviseletére: alulról szervezõdnek és je-
lennek meg az egyes érdekcsoportok, a kamara keretei között dõl el, mely csopor-
tok erõsebbek. Az EU több országában a gazdasági kamarák repülõtereket,
kikötõket, kiállítási és vásárközpontokat, szakképzõ iskolákat üzemeltetnek. Fran-
ciaországban az állam és a régiók közötti tervszerzõdések kialakításában a kama-
ráknak kulcsszerepük van. Az agrárkamarák képviselik az adott térség mezõgaz-
daságának érdekeit, partnerek a vidéki funkciók (ökológiai, gazdasági-társadalmi,
kulturális) kialakításában, fejlesztésében. A modern piacgazdaságban tehát a ka-
marák mással aligha helyettesíthetõ szerepet töltenek be az üzleti szféra képvise-
letében (Hegedûs, 2001).

2000-ben a Eurochambers, az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szö-
vetsége a kamarai mozgalom 400. születésnapját ünnepelte. A 400 év alatt bebizo-
nyosodott, hogy a gazdasági élet minden kérdése törvényben, jogszabályban nem
szabályozható, egy-egy területen és szakmán belül az önszabályozás, az etikai
normák kialakítása nélkülözhetetlen, a gazdaság zavartalan mûködéséhez meg
kell fogalmazni a speciális területi és szakmai igényeket. Akkor, amikor a szabad
piaci versenynek a hatalom valóban szabad teret engedett, fejlõdésnek indultak a
kamarák. Ott, ahol a hatalom erõsen centralizált, a diktatúrákban, a gazdaság di-
rekt irányítása nem tûrte meg a kamarákat. Ezért, ha az európai kamarák történetét
vizsgáljuk fontos megjegyezni, hogy a „Lajtán innen csak a 89–90-es rendszervál-
tozás teremtette meg, illetve teremtette hosszú szünet után újra a kamarákat”
(Ruszkabányai, 2000).

3. A magyar kamarák története
Bár a magyar kamarai rendszer is több mint 150 éves múltra tekint vissza

(1850-ben császári pátens rendelkezett a kamarák felállításáról), így Magyaror-
szágon sem új keletû intézményekrõl van szó. A magyar kamarai mozgalom kiala-
kulása ugyanakkor valamivel még korábbra, 1811-re datálódik: A Fiumei Kamara
ugyanis ekkor kezdte meg mûködését. Napóleon csapatai szállták meg a várost,
aki francia közigazgatási rendszert – benne a kamarák jelentõs szerepével – veze-
tett be.

„A világon végigszáguldó napoleoni francia viharok szele leejtett egy mar-
seille-i magszemet, mely a magyar tengerpart corpus separatumának földjén meg-
fogamzott és kinõtt ott életképes növénnyé, az elsõ magyarországi kereskedelmi
és iparkamarává” (Ágoston–Kohut, 1989).

Ez a kamara természetesen elsõsorban külkereskedelemmel, tengerészet-
tel foglalkozott, minthogy a kamara mindig a helyi adottságokhoz, a helyi vállalko-
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zók igényeihez és lehetõségeihez próbál alkalmazkodni (Tolnay, 2000). Tegyük
hozzá: a kikötõváros népe jelentõs nemzetközi kapcsolataiból is tudta, hogy mire
használható egy kamara, amely így Fiumében hamar gyökeret is eresztett. Bár a
francia uralom után 1814-ben megszûnt, késõbb, 1829-tõl kereskedelmi küldöttség
„deputazione mercantile” néven mûködött tovább a fiumei kamara, melynek terüle-
tén 1896-ban már 921 kereskedõ és 500 iparos tagja volt.

Kamaratörténeti dokumentumokból, korabeli kamarai jegyzõkönyvekbõl az is ki-
derül, hogy az 1850 óta létezõ gazdasági kamarák véleményére sokat adott a magyar
gazdaságpolitika, s e tanulmánynak a célja annak bemutatása, hogy a kamarák hatéko-
nyan jelenítették meg a helyi és a regionális gazdaság érdekeit. De az iparkamarák sze-
repe nemcsak ezért érdemel figyelmet, szerepük az ipartörténet szempontjából is fon-
tos, mivel ezek azok a szervezetek, amelyek nemcsak figyelemmel kísérték, hanem fel
is jegyezték területükön az ipar történéseit, fordulatait. Feljegyezték a jelen eseményeit,
hogy azok a jövõ útjainak kiválasztását segíthessék elõ. Példának okáért Baranya gaz-
daságának számszerûen is hitelesnek tekinthetõ összefoglalását az – akkor még – Sop-
roni Kereskedelmi és Iparkamara 1876-ban közzétett, és a községek mélységéig leha-
toló vizsgálati anyagából ismerhetjük meg (T. Mérey, 2000).

3.1. A kamarák megalakulása, elsõ kamarai törvények (1848–89)2

1848. májusában még a Felelõs Magyar Minisztérium kereskedelmi miniszte-
re, Klauzál Gábor felhívta a kereskedõ testületeket, tegyenek javaslatot a kereske-
delmi kamarák létrehozására, a beérkezett javaslatok megtárgyalására azonban
már nem maradt idõ. Így aztán Magyarországon a kereskedelmi és iparkamarákat
az abszolutizmus idején, rendeleti úton állították fel 1850-ben. A bécsi kormány ke-
reskedelmi minisztere március 26-án adta ki a kereskedelmi és iparkamarák létreho-
zásáról szóló törvényt. A kamarák tehát meglehetõsen súlyos politikai és gazdasági
körülmények között születtek meg. Elnyomás és gazdasági problémák árnyékában
kevés remény volt arra, hogy a magyar kamarák a magyar ipar és kereskedelem ér-
dekeit a központosító osztrák törekvésekkel szemben hatékonyan védhessék. Bruck
kereskedelmi miniszter a kamarák fontosságát Ferenc Józsefhez írt elõterjesztésé-
ben az alábbiakkal indokolta:
– eszközül szolgálnak a kereskedelmi és ipari érdekek elõmozdítására;
– a birodalom egységének erõsítéséhez;
– közbensõ vámsorompók megszüntetéséhez;
– és a birodalom különbözõ részei közötti kapcsolatok szorosabbá tételéhez.

A törvény a kamarák számának, területének, székhelyeinek megállapítását
császári döntésnek tartotta fent, továbbá két alappillérre építette a kamara intéz-
ményét:
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2 Az elsõ kamarai törvények csupán a kereskedelmi és iparkamarák megalakítását jelentik. Az agrárka-
marák viszonylag késõn, a mezõgazdasági érdekképviseletekrõl szóló 1920. évi XIII. törvény alapján
alakultak meg, míg a kézmûves kamarák elõfutárai az ipartestületek voltak, melyekrõl elsõ ízben az
1884. évi XVII. törvény (ipartörvény) rendelkezett. Az ipartestületek átfogó szabályozását azonban csak
az 1932. évi VIII. törvény teremtette meg, amely létrehozta az ipartestületek országos központját is.
Kézmûves kamarák Magyarországon csak 1994–1999 között mûködtek.
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– kötelezõ jelleg: a kamarák hálózata kiterjedt az állam egész területére és a kama-
rai törvény az ország minden kereskedõjét és iparosát, vállalkozását valamely te-
rületi kamara kötelékébe kapcsolta;
– a kereskedelem és az ipar együttes, közös intézménye.

Az ideiglenes törvény alapján a politikai szempontból megállapított közjogi
testületeknek Magyarországon és a társországok területén tizenegy kereskedelmi
és iparkamarákat szerveztek a regionális központokban: Fiumében, Pesten, Bras-
sóban, Debrecenben, Kassán, Kolozsváron, Pozsonyban, Sopronban, Temesvá-
ron, Zágrábban és Eszéken. Ezek a városok máig megõrizték jelentõségüket a
gazdaság fejlõdésében. Így az ország egész területét tizenegy kamarai kerületre
osztották fel. A kamarák mûködését közadó módjára behajtott kamarai adókból (il-
letékekbõl) fedezték. Tevékenységüket csak saját területükön végezhették, közös
tanácskozást csak a kereskedelmi miniszter engedélyével tarthattak.
A törvényben az alábbi tevékenységi körök kerültek meghatározásra (Kiss, 1994):
– vélemények, javaslatok a Kereskedelmi Minisztérium illetve a tagok felé;
– éves jelentések az adott térség gazdaságának állapotáról;
– kereskedelmi és ipari statisztikákhoz szükséges listák vezetése;
– áru- és váltóalkuszok, tõzsdealkuszok vizsgáztatása és kinevezése;
– kereskedelmi váltóülnökök felterjesztése;
– részvénytársaságok engedélyezése és bejegyzése ügyében véleményezés.
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A magyar kereskedelmi és iparkamarák területi beosztása és székhelyei 1850-ben
BKIK, 1927 alapján saját szerkesztés
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A kamarák bizonyos peres ügyekben választott bíróságként mûködhettek. A
törvény szerint (a késõbbi, 1868-as törvénybõl ez a passzus kimaradt) minden ke-
reskedelmi és ipartestület, továbbá egyes kereskedõk és iparosok kötelesek a ka-
maráknak megadni a szükséges felvilágosítást és adatokat. Közvetlen felügyeleti
hatóság a Kereskedelmi Minisztérium volt. A választás során 10–30 küldöttet 3
évre választottak úgy, hogy lehetõleg minden gazdasági érdekcsoport gazdasági
súlyának megfelelõen képviselethez juthatott. Elnököt, alelnököt évente választot-
tak, õket a kereskedelmi miniszter erõsítette meg tisztségükben.

A kamarák felállításával hiába akart az abszolút rendszer az ország közgaz-
daságának korszerûbb kereskedelmi és ipari szervezetet adni, a fennálló – elnyomó
– politikai viszonyok következtében a lakosság a kereskedelmi és iparkamarákat el-
lenszenvvel fogadta. De maga a kormány is nehezítette a kamarák mûködését.
Megtiltotta, hogy a magyar kereskedelmi és iparkamarák egymással kapcsolatot
tartsanak. Ha meg is kérdezte a kamarákat fontosabb kereskedelmi és ipari ügyek-
ben, véleményüket rendszerint nem méltányolta. A kormány tehát a kamarák tevé-
kenységét korlátozta, hogy kerületük iparos és kereskedõ lakosságának bizalmát és
rokonszenvét megnyerjék (Kopasz, 2002). Ennek ellenére fontos megjegyezni, hogy
a kamarák létrehozásának fontos célja volt többek között a régiók közötti egyenlõt-
lenségek csökkentése, s végsõ soron az autonómia irányában tett elsõ lépésnek is
tekinthetõ (Tolnay, 2000). Ezek a kamarák már adó módjára behajtható illetékekbõl
fedezték kiadásaikat.

Az 1860. évi októberi diploma kibocsátásával a politikai helyzet megváltozott
és ez a kamarák mûködésére is kedvezõleg hatott. A Helytartótanács és az egyéb
szervek is több figyelmet szenteltek a kamaráknak, megnõtt szerepük az ipari és a
kereskedelmi élet irányításában (Kopasz, 2000). Mindehhez azonban a magyar
iparos és kereskedõ társadalom teljes bizalmát csak úgy lehetett elnyerni, ha a ha-
zai törvények is biztosítják a kereskedelmi és iparkamarák mûködését.

Az elsõ önálló magyar kamarai törvény, a kereskedelmi és iparkamarákról
szóló 1868. évi VI. törvény megalkotására az iparûzés szabadságának megterem-
tésével összefüggésben került sor. Gróf Andrássy Gyula miniszterelnök a kamarai
törvényjavaslatot 1868. március 30-án nyújtotta be a Képviselõháznak. Mindössze
egy hónap alatt keresztülment annak osztályain és bizottságain, és szentesítésre
került. Ez a gyorsaság nem ment az alaposság kárára, hiszen a javaslatban felve-
tett valamennyi elvi kérdés eldöntésre került. A törvénycikk átvette azokat az alap-
elveket, amelyeket az 1850. évi osztrák ideiglenes kamaratörvény a kamarák szer-
vezésére nézve felállított.

A kamarai tagságnak olyan kötelezõ alakja került bevezetésre, amely kiter-
jedt a magyar állam egész területére, minden kereskedõjére, iparosára, kereske-
delmi és iparvállalatára. Az új törvény nagyobb önállóságot biztosított a kamarák-
nak. A legjelentõsebb elõrelépés a kamarák közvetlen és általános választás útján
való megalakítása volt, valamint az, hogy megszûnt a kereskedelmi miniszternek
az a jogköre, mellyel a kamarát minden indoklás nélkül, bármikor feloszlathatta. E
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törvényben jelent meg az érdekcsoportok gazdasági súlya szerinti képviselet ma is
korszerûnek tekinthetõ elve.

A törvény a kereskedelmi és iparkamarák céljául tûzte ki a kereskedelem és
az ipar érdekeinek elõmozdítását. A kamarák a törvény rendelkezése szerint a föld-
mûvelés-, az ipar- és a kereskedelemügyi miniszter felügyelete alá tartoztak, tõle
kapták a rendeleteket és gondoskodtak azok végrehajtásáról. Elõterjesztéseiket, ja-
vaslataikat közvetlenül intézték a minisztériumokhoz, de a törvényhatóságokkal, a
különbözõ testületekkel vagy vállalkozókkal is közvetlen kapcsolatot tartottak. A ke-
reskedelmi és iparkamarák feladata volt a kereskedõk és iparosok szükségleteinek
felmérése, ezzel kapcsolatban a javaslatok megfogalmazása, a városi és megyei
törvényhatóságok felé véleménynyilvánítás, valamint a kereskedelmi és az ipari
szakképzés elõsegítése. A kamaráknak hivatásuk volt továbbá kereskedelmi és
iparstatisztikai adatoknak kerületükben való összegyûjtése és a Minisztérium részé-
re való összegezése. Ezenkívül évi jelentést kellett összeállítaniuk a kereskedelem,
a közlekedés és az ipar helyzetrõl s az ezekkel kapcsolatos kívánalmakról.

Az idõszakra jellemzõ, hogy a magyar kamarák kereskedelempolitikai kérdések-
ben a bécsi kereskedelmi miniszter felügyelete alá tartoztak. A magyar törvény 1868.
májusában lépett hatályba, megtartva a már említett kettõs elvi alapot, amelyek bázisán
1850-ben az intézményrendszer létrejött. A magyar törvény hatályba lépésével nagyjá-
ból egy idõben jelent meg az osztrák kamarai törvény is, amellyel összevetve a magyar
szabályozást Kiss (1994) az alábbi hiányosságokat sorolja fel:
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A magyar kereskedelmi és iparkamarák területi beosztása és székhelyei 1868-ban
BKIK, 1927 alapján saját szerkesztés

59
PSz_2006-02.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2006_02_Nyar\2006_02_Nyar_10.vp
Wednesday, February 13, 2013 10:17:21 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



Míg az osztrák törvény elrendelte, a magyar nem is említette, hogy a kamarákat
a törvény- és rendelettervezetek elõkészítése során kötelezõen meg kell hallgatni.

Az osztrák törvény kimondta, hogy a közületek, érdekképviseletek, magán-
vállalkozások a kamara megkeresésére felvilágosítást kötelesek adni.

Az osztrák törvény biztosította, hogy a kamara nem teljes egészében újul
meg a választási idõszak letelte után. Hatéves választási ciklusok felénél, minden
harmadik évben a küldöttek fele lép ki, a helyükre írnak ki választásokat. Magyaror-
szágon ötévenként teljes tisztújítás történik.

Az osztrák tagság rétegei gazdasági súlyuk szerinti képviseletet kapnak, a
választás adófizetés szerinti választási csoportokban zajlik.

A magyar törvény a végrehajtó hatalomnak sokkal több jogot adott, lehetõvé
tette, hogy miniszteri rendelettel új kamarák alakulhassanak, területeket módosít-
sanak, sõt rendelettel kamarákat megszüntessenek. Az osztrák szabályozás értel-
mében kamarákat megszüntetni csak törvény erejével lehet.

A magyar törvény talán legnagyobb hibája az volt, hogy nem biztosította a
tagok minden rétegének képviseletét. Ez az oka annak, hogy a kereskedelmi és
iparkamarák szervezeti kérdéseinek története 1868–1934-ig azokból a reformtö-
rekvésekbõl állt, amelyek a kamarai szervezet, fõként a küldöttek választási eljárá-
sának módosítása érdekében már 1868-ban megindultak. Ezen túl a törvény nem
adott a kamaráknak elég függetlenséget a végrehajtási hatalomtól. Mindez nem-
csak elvben, de gyakorlatban is problémákat eredményezett, ugyanis a mindenkori
kormány, illetve miniszter és a kamarák közötti viszony határozta meg a kamarai
munka hatékonyságát. Fõként igaz ez olyan átmeneti idõszakokban, mint a Ki-
egyezést követõ évek, de a mai viszonyokra is érvényes, mint késõbb részletesen
is kifejtem, az a megállapítás miszerint a mindenkori hatalom viszonya a kamarai
intézményrendszerhez hatékonyságot befolyásoló tényezõ.

Az 1868. évi VI. törvény rendelkezései – bár a kamarák több ízben is szor-
galmaztak revíziót – egészen 1934-ig változatlanul hatályban maradtak, s a tör-
vény köré fokozatosan kiépült az a – többnyire rendeleti szintû – joganyag, amely a
kereskedelmi és iparkamarákat a gazdasággal összefüggõ közigazgatás fontos
szereplõivé tette. A Kereskedelmi Minisztérium sokszor kért véleményt a kamará-
tól a legkülönbözõbb ipari és kereskedelmi ügyekben, vagy értesítette országos
vonatkozású gazdasági eredményekrõl. A vállalatok, iparûzõk támogatását is ka-
marai véleményhez kötötte a minisztérium. Amikor a hatóságok kamarától kértek
szakvéleményt, az mindig az egész régió ipari és kereskedelmi helyzetének isme-
retében adta meg véleményét, támogató vagy elutasító javaslatát.

Az 1868. évi törvény alapján kiadott végrehajtási rendelet szerint Pest,
Pozsony, Sopron, Fiume, Kassa, Debrecen, Temesvár, Kolozsvár, Brassó, Eszék,
Zágráb és Zengg székhelyekkel alakultak újjá a kamarák, amelyek alapvetõen a
székhelytelepülés és a régiók gazdasági érdekeit jelenítettek meg.

Kamarai jegyzõkönyvek, illetve azokat idézõ tanulmányok (Ágoston–Kohut,
1989; Kopasz, 2002; Vörös, 2000) alapján a vizsgált idõszakban a pesti vámsza-
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bad raktár és az Áru- és Értéktõzsde alapításában való kamarai közremûködés te-
kinthetõ a legfontosabb, gazdaságfejlesztõ hatású kamarai aktivitásnak.

A vámszabad-raktár alapgondolata a nagykereskedõk testületének ülésén
merült fel. A tervezet a város regionális kereskedelmi központ és a Kelet és Nyugat
közötti kereskedelem közvetítõ szerepét kívánta erõsíteni (megelõzve hasonló
szerb törekvéseket). A testület felkéret a Pesti Kamarát, hogy mint a kereskedelem
és az ipar hivatalos képviselõje, a kereskedelmi miniszter útján eszközölje ki a
vámszabad raktár engedélyezését. Ez az engedély 1856-ban megszületett, majd a
raktár ügyét a kamara vette kézbe. Részvénytársaság formában a kormány által
nyújtott kizárólagossági jog birtokában hozták létre (Ágoston–Kohut, 1989).

Az osztrák pénzügyminisztérium 1860. évi, a Monarchia nagyobb városai-
ban létesítendõ áru- és értéktõzsdék létesítésérõl szóló rendeletét követõen a
Pest-Budai Kereskedelmi és Iparkamara, a Pester Lloyd Társulattal közösen meg-
tette a tõzsdealapításhoz szükséges lépéseket. A tõzsde elõdje, a pesti gabona-
csarnok gabona tõzsdeként mûködött, de hiányzott annak a nyilvánossága, elis-
mertsége, törvények általi védettsége, belsõ szabályozottsága. Ez a tõzsde a
kormány rendelete alapján, alapszabályának a kormány általi elfogadásával jött
létre 1864. január 8-án (Ágoston–Kohut, 1989).
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A magyar kereskedelmi és iparkamarák területi beosztása és székhelyei
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Bánki–Kogutowicz, 1921 alapján saját szerkesztés
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3.2. A kamarák jelentõségének növekedése (1889-tõl a századfordulóig)
A kiegyezés utáni gazdasági növekedés és a politikai konszolidáció eredmé-

nyeként jelentõsen növekedett a külföldi tõkebeáramlás. Különösen az osztrák,
francia és angol tõke növekedése volt számottevõ. Jelentõs bankalapítási tevé-
kenységek mellett a külföldi tõke részt vállalt a vasútépítések finanszírozásában is.
A vasútfejlesztések a piaci kapcsolatok növekedését vonták maguk után, kialakult
az egységes belsõ piac.

A kibontakozó konjunktúrában jelentõs iparvállalatok alakultak. A fejlõdést
ugyan az 1873-as válság megakasztja, de 1880-tól újra növekedés kezdõdik. A
külföldi tõke jelenléte fokozódik az ipari vállalatok alapítása iránt, de a belsõ felhal-
mozás során keletkezett magyarországi tõke jelentõsége is növekedett az ipari be-
ruházásokban. Ekkor, 1889 júniusában lett ipari és kereskedelmi miniszter Baross
Gábor, aki kijelölte a kamarák igazi mûködési terét. Igénybe vette õket tervei elõké-
szítésénél és megvalósításánál. Megmutatta, hogy a kamarai törvénynek csak tar-
talmat kell adni, hogy a kamarai mûködés minden tag számára kielégítõ legyen. „A
kormány részérõl a kamarák minden alkalommal igénybe fognak vétetni, de a ka-
marák is teljesítsék hivatásukat függetlenül fenntartva a kontaktust az ipar és a ke-
reskedelem összességével.” Baross miniszterségének idején tehát igazi partnerre
talált a kamarai mozgalom. Nem véletlen, hogy ma is elõszeretettel hivatkoznak
Barossra, aki elkötelezettségét a kamarai mozgalom irányában az alábbi kijelenté-
sével is bizonyította: „A kamarák tevékenységét a magam részérõl fokozottabb
mértékben óhajtom igénybe venni, és keresni fogom az érintkezést a hivatalos kö-
telesség körén túl is.”3 Baross mindent megtett, amit törvény szerint megtehetett
három év alatt: elkészítette öt új kamara (Szeged, Gyõr, Beszterce, Marosvásár-
hely, Nagyvárad) létesítésére vonatkozó rendeletét.

A kamarák és a vasút igazgatóságok között szoros kapcsolatot épített ki. A
hozzá forduló felekkel a kamarák útján érintkezett és nem a hatóságok közvetíté-
sével, így a kamarák a gazdasági élet minden eseményérõl értesülhettek.

Rendszeresítette az elnöklete alatt tartott kamarai titkári értekezleteket. A
kamarák által ajánlott szakembereket küldte miniszteri biztosként középiskolai
érettségi vizsgákra, így teremtve kapcsolatot a kamarák és a szakoktatás között.

Nagy hangsúlyt helyezett a kamarák éves jelentéseire, elrendelte az azok-
ban kifejtett javaslatok tárgyalását, megvalósítását, majd értesítette a kamarákat a
jelentéseik alapján tett intézkedéseirõl.

Baross kereskedelem- és közlekedéspolitikájában a magyar érdekeket szol-
gálta. Fõ célja az volt, hogy a hazai fogyasztást a magyar mezõgazdasági és ipari
termelés elégítse ki, és a külkereskedelem haszna is az országban maradjon.

Az évszázad vége felé a gazdasági növekedés és a kamarai élet között szoros
összefüggés figyelhetõ meg. A kamaráknak szerepe volt az idegen tõke beáramlásá-
ban, a partnerek egymásra találásában, a hazai ipar védelmében, a hazai beszállítók
preferálásában (kamarai kezdeményezéseket követõen 1895-re a hazai vasutak és
gépgyárak beszerzéseik 85%-át hazai vállalatoknál bonyolították le), az infrastruktúra
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fejlesztésében (Tolnay, 2000). A századfordulóra lényegében kialakul a kamaráknak az
a regionális szintû hálózata, amely a trianoni békeszerzõdésig fennáll. Ebben az idõ-
szakban kiemelkedõ a kamarai munka: jelentõs a kereskedelem-fejlesztés terén végzett
és az üzleti és közlekedési infrastruktúra kiépítését elõsegítõ kamarai erõfeszítés.

A kereskedelemfejlesztés terén a kamarák szorgalmazták a hiányzó keres-
kedelmi törvények pótlását, a kereskedelmi bíróságok felállítását. A budapesti ka-
mara figyelmeztette a kormányt a magyar kereskedelmi érdekek hiányos külföldi
képviseletére. Sürgette, hogy a konzulok kereskedelmi szakképzettséggel rendel-
kezzenek, illetve megfelelõ szakembereket kapjanak. Áldozatokat hoztak a külön-
bözõ belföldi kiállítások alkalmával, fõként a millenniumi kiállítás kapcsán.

Az infrastruktúra fejlesztés terén kiemelendõ, hogy a vasutak építése terén a
kamarák felterjesztéseikkel, szakértõk bevonásával készített javaslataikkal sok-
szor elõzték meg a kormány terveit. A vasutak államosításának eszméjét 1872-ben
a kamarában vetették fel, ezt végül Baross Gábor vitte végig. A vízi utak, a tengeri
hajózás ügyének felkarolásában, a fiumei piac és kikötõ fejlesztésében erõteljes
munkát végzett a kamara, de szorgalmazta a Vaskapu szabályozását, a dunai ha-
józás szabaddá tételét is.

Az üzleti infrastruktúra tekintetében említést érdemel, hogy felismerve az
Osztrák Nemzeti Bank ellenérdekeltségét a hazai gazdaság fejlesztésében, a kama-
rák javasolták az önálló nemzeti bank létrehozását; valamint hogy Budapesten a ka-
mara segítette elõ a közraktár, a rakpartok felépítését, kikötõk építését, a vásárcsar-
noki és postatakarékpénztári intézmény létesítését (Ágoston–Kohut, 1989).

3.3. Kamarai hatáskörök gyarapodása a századfordulót követõen
A századforduló magyar gazdaságára a monopóliumok, kartellek növekedé-

se jellemzõ. A modern infrastruktúra, a vasutak kiépítése elõsegítette az egységes
belsõ piac kiépülését, elszigetelt területek bekapcsolódást a kereskedelembe. A
vásárok és piacok elvesztették korábbi országos jelentõségüket, de a helyi árucse-
re jelentõs részét még itt bonyolították. A külkereskedelem szerepe is jelentõs. Az
export és import összértéke a nemzeti termék 45%-át érte el az I. világháborúig.

A háború után, a trianoni szerzõdést követõen Magyarország kiszakadt a
Monarchia egységébõl, s erõsen külkereskedelem-orientált országgá vált. A nyers-
anyag-behozatal jelentõs kivitelt tett szükségessé, fontossá vált a devizabevételek
növelése. A gazdasági önállóságot protekcionista gazdaságpolitikával igyekezett a
kormány biztosítani, és kiépítette a behozatali és kiviteli tilalmak rendszerét. A tilal-
mi rendszer idején kidolgozta az önálló vámtarifát, amely 1925-tõl lépett életbe, s
jobbára az iparfejlesztésnek kedvezett. Az 1926-tól 1929-ig tartó konjunktúrát a vi-
lágválság követte (1929–33).

1926-tól a BKIK – Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara – elkezdte kiépíteni
külföldi levelezõ (tudósítói) hálózatát. Ezeknek a szakembereknek az volt a feladata,
hogy üzletileg használható jelentéseket készítsenek, segítsék elõ a magyar üzletkö-
téseket. A kamra elõírása szerint negyedévente legalább egy jelentést kellett készí-
teni a székhelypiac helyzetérõl, valamint értesítést kellett küldeni valamennyi olya
közszállításról, amelyben magyar ipar is részt vehetett (Ágoston–Kohut, 1989).
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A századfordulót követõen a kamarák hatásköre számos törvénnyel és mi-
niszteri rendelettel növekedett. Az új hatáskörök a kamarák mindennapi közigaz-
gatási munkájában olyan új területeket kapcsoltak be, melyek a kamarai intéz-
ményt egyre szervesebben integrálta a gyakorlati életbe. Az említett törvények és
rendeletek közül a fontosabbak az alábbiak:
– Az 1899. évi LXIX évi és az 1907. évi III. törvény, mely szerepet szán a kamarák-

nak a gyáripari és kézmûves államsegély kérelmek elbírálásánál, a támogatá-
sok felhasználásának ellenõrzésében.

– Állami beszállításoknál, közmunkáknál a kamarák ún. szállítóképességi bizo-
nyítványt állíthattak ki a pályázó cégeknek, õrködve a verseny tisztaságán a
hazai ipar védelmén és a kisipar érvényesülésének elõsegítésén.

– 1901-tõl a területükön mûködõ kereskedõkrõl és iparosokról a kamarák nyil-
vántartást vezettek, ami többirányú statisztika készítését tette lehetõvé. Ez a
statisztikai adatbázis eljutott a KSH-ig is, ám ez a kötelezettség 1921-ben jo-
gilag megszûnt.

– Az 1922. évi XII. törvény elõírta a kamarák meghallgatását a képesítéshez kötött
iparok gyárszerû ûzésének elbírálásánál. Rendszeresítette a kamarai szakvizsga
intézményét. Új kamarai hatáskör lett a mestervizsgáztatás, amely ma is egyik faj-
súlyos kamarai feladat. A vizsgabizottságok elnökeit a kamara elnöke delegálta.
Az Ipartörvény engedélyhez kötött szakmáknál az iparengedély kiadását a kama-
rák meghallgatásához kötötte. A vállalkozóknál történt minden változásról az ipar-
hatóság köteles volt értesíteni a kamarát. A törvény árleszállítások, kiárusítások
tekintetében is kötelezte az iparhatóságot a kamarák meghallgatására.

– Számos külkereskedelmi és vámszerzõdés intézkedett a származási bizonyítvá-
nyok kamarák általi kiállításáról. Az 1923. évi V. törvény jelentõs hatáskörbõvü-
lést eredményezett: tisztességtelen verseny kérdésében felmerült vitákban vá-
lasztott bíróságok kezdték meg mûködésüket a kamarák kötelékében.

– 1924-ben tõzsdeszabályozási feladatot kap a kamara.
– 1928 és 1930 között a kereskedelemügyi miniszter megbízásából megszervez-

ték, és nagy sikerrel bonyolították le a Magyar Hét rendezvényeit, melynek cél-
ja a magyar termékek külföldi propagálása volt, s melyet a MGYOSZ is kiemel-
ten támogatott.

– Jelentõs a kamarák életében a közigazgatásról szóló 1929. évi XXX. törvény is,
melyben a kamarák a helyi törvényhatósági tanácsokba szavazati joggal tago-
kat delegálhattak, ezáltal komolyabban folyhattak bele az általuk képviselt tér-
ség közigazgatási, politikai ügyeibe is.

– A kiállításokról és árumintavásárokról szóló 1933. évi XXI. törvény a kiállítások
rendezését, illetve külföldi vásárokon való részvétel engedélyezését a kama-
rákhoz delegálta.

– A két világháború között a kamarák a tanügyigazgatásban zajló hatalmi harcok fon-
tos szereplõi voltak. A kamarák a hozzájuk kötõdõd ipartestületekkel a kisipar, míg
a Gyáriparosok Országos Szövetsége (GYOSZ) a nagytõke érdekeit képviselte,
amely a szakképzésben is eltérõ volt. Az érdekérvényesítési harcok eredménye-
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ként a kamarák jogkörei folyamatosan bõvültek, „és a kamarák egy leendõ
korporatív állam alapsejtjeként kezdtek mûködni” (Nagy, 1997).

3.4. Regionális gazdaságfejlesztés a pécsi kamarában a II. világháborúig
Pécsett 1881-ben alakult meg a Pécsi Kereskedelmi és Iparkamara, mely-

nek elsõ elnöke a város nemzetközi hírû keramikusa, Zsolnay Vilmos lett. Pécs az-
zal, hogy kamarai székhely lett, a többi kamarai székhely településhez hasonlóan
kedvezõ helyzetbe került, de az önálló kamara megszervezése elõsegítette a pécsi
kamarai kerületbe vont három megye, Baranya, Somogy és Tolna gazdasági fejlõ-
dését is. A kamarai tagok fele, a kamara elnöke, alelnökei, vezetõ tisztviselõi pécsi-
ek voltak. Az elnököt és alelnököket választó közgyûléseket mindig Pécs város ta-
nácsának kiküldött fõtisztviselõje vezette le. Ez a kamarán belüli pécsi túlsúly
természetesen a pécsi ipar és kereskedelem elsõdleges támogatását is biztosítot-
ta, így az önálló kamara megszervezése különösen Pécs város iparának és keres-
kedelmének fejlõdésére volt jó hatással.

A Pécsi Kereskedelmi és Iparkamara elsõ részletes jelentését 1883-ban készí-
tette el a földmûvelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium részére. A jelentés a
kamarai kerületet képezõ Baranya, Somogy és Tolna megyéknek, valamint Pécs sz.
kir. városnak a mezõgazdasági, kereskedelmi, ipari és forgalmi viszonyait tartalmazza
az 1882. évrõl. A kamarai jelentés átfogó képet nyújtott a kerületébe tartozó három
megye kereskedelmérõl, iparáról, egész gazdasági életérõl (T. Mérey, 2000).

A Pécsi Kereskedelmi és Iparkamara iratanyaga legnagyobb részben meg-
semmisült, a kamara mûködésérõl a szintén hiányosan megmaradt közgyûlési
jegyzõkönyvek nyújtanak adatokat. Ezekbõl, illetve az ezeket citáló kamaratörté-
neti irodalmak (Kopasz, 2002; T. Mérey 2000; Vörös, 2000) alapján az alábbi, a he-
lyi gazdaság fejlesztését elõsegítõ kamarai tevékenységek emelhetõk ki:

Kereskedelemfejlesztés
A párizsi nemzetközi kiállításon a minisztérium három törekvõ iparos részére

utazási és részvételi költséget engedélyezett. Ezen felbuzdulva a kamarai közülés a
saját költségvetése terhére ugyancsak három iparos és két ipari segédmunkás ré-
szére utazási ösztöndíjat engedélyezett. A kamara ezeknek a párizsi nemzetközi
ipari kiállításra való kiküldetésével azt remélte, hogy tapasztalataikkal a hazai ipar
elõrehaladását fogják segíteni.

A pécsi országos kiállítást 1907 nyarán rendezték meg, amely munkában a
Pécsi Kereskedelmi és Iparkamara is jelentõs szerepet vállalt. Ugyanezzel az alka-
lommal egybekötötték a kamara és a pécsi ipartestület által rendezett kerületi ta-
noncmunka-kiállítást, ezen a nyáron Pécsett tartották az országos tejgazdasági
kongresszust, valamint a magyar felsõkereskedelmi iskolai tanárok kongresszusát.

A kamara tett javaslatot 1899. március 17-i közülésén arra, hogy állítsanak
fel Pécsett egy hatósági jellegû vegykisérleti állomást, s ezzel egybekötve a borpi-
ac fontosságára való tekintettel szervezzenek borvizsgáló bizottságot (Vörös,
2000; Kopasz, 2002).
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Iparfejlesztés
Amikor 1889-ben Pécs város selyemgyárat akart létesíteni és a városi tanács

ezzel kapcsolatban véleményt kért a kamarától, annak véleménye az volt, hogy a se-
lyemgyár felállítása aránytalanul nagy áldozatot kívánna a várostól, ami nem térülne
meg, vagy legalábbis nem lenne arányban a várható haszon a befektetéssel. A ka-
mara közgyûlése azt javasolta Pécs város tanácsának, hogyha város ilyen nagy be-
fektetésre szánja el magát, jövedelmezõbb gyárat alapítson. Konkrétan javasolta,
hogy létesítsenek inkább egy állami dohánygyárat Pécsett. A pécsi dohánygyár fel-
állításának gondolata tehát a kamara közgyûlésén született meg (Vörös, 2000).
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Az 1901. december 28-i rendes közülésen foglalkozott a kamara a Somogy
és Tolna megyei kisiparosok kérelmével, akik alkalmi szövetkezeteket alakítottak
lábbeli készítésre és kérték a kamara támogatását. A kamara pártfogolta a kisipa-
rosok vállalkozását.

Protekcionizmus
A Baranya megyében ûzött különféle háziiparok számára segítette az elõál-

lított cikkek értékesítését. A kamara lépéseket tett egyebek mellett annak érdeké-
ben, hogy a MÁV az évenként nagy mennyiségben használt lábtörlõket, seprõket,
vesszõfonatokat, különféle fafaragványokat Baranyából vásárolja meg.

Ugyancsak elfogadta a közülés az elnökség arra vonatkozó javaslatát, hogy
az egyes vállalatok ne vásároljanak külföldi szenet, ha ez nem indokolt. A közülés
felterjesztést tett a kereskedelmi miniszterhez a hazai szenek indokolatlan mellõ-
zésének megakadályozása érdekében.

A kamara befolyást gyakorolt a kerületében folyó ipari és kereskedelmi építke-
zésekre. Mindent igyekezett megtenni a munkavállalások elõsegítése érdekében.
Közbenjárt Budapesten az iránt, hogy a Szent István-bazilika új orgonájának elkészí-
tésével ne külföldi céget bízzanak meg, hanem a pécsi Angster orgonagyárat.

A világgazdasági válság elsõ évére, 1929-re kisiparosok anyagi helyzete is vál-
ságosra fordult. A novemberi kamarai közülésen Ruzsinszky Béla kamarai tag szólalt
fel az ipari osztály részérõl. Bejelentette, hogy Pécs iparosság munkaalkalmak tekinte-
tében igen szomorú és rossz helyzetben van. Mégis amikor nagyobb munkaalkalom
kínálkozik, nem helybeli kisiparosok kapják meg a munkát. A Pécsi fa- és fémipari
szakiskola építési részmunkáinak kiadásánál is a helybeliekkel szemben a pesti vállal-
kozókat részesítették elõnyben. A felszólalásra adott válaszában a kamara elnöksége
utalt arra, hogy amikor Pécsváradon adóhivatalt építtetett a pénzügyminisztérium, a
kamara közbenjárására a munkát pécsváradi iparosok kapták meg.

Az 1928. novemberi rendes közgyûlésen számoltak be a hazai származá-
sú áruk, ipari és mezõgazdasági termékek fogyasztásának propagálása érdeké-
ben országosan rendezett Magyar Hét sikerérõl. Ennek sikere érdekében a ka-
marai székhelyen és a három megye területén élénk propagandát fejtettek ki. A
kamarai kültagok a vidéki városokban rendezõbizottságokat alakítottak. Eredmé-
nyes munkát végeztek a kereskedelmi társulatok és az ipartestületek is (Vörös,
2000; Kopasz, 2002).

Közlekedésfejlesztés
Már 1899-ben felmerült az a gondolat, hogy milyen nagyfontosságú a kama-

ra gazdasági életére a bátaszék-bajai dunai híd megépítése. Littke József kamarai
elnök Hegedûs Sándor kereskedelmi és Darányi Ignác földmûvelésügyi miniszte-
reknél is eljárt ebben az ügyben. A híd létrehozásával kapcsolatos értekezleteken
a kamara késõbb is mindig képviseltette magát.

Ugyanezen a kamarai közgyûlésen foglalkoztak Pécs város polgármeste-
rének az átiratával, amelyben kamarai tag kiküldését kérte abba a bizottságba,
amely az új vasúti üzletvezetõségnek Pécsre való helyezése iránt kereste fel a Ke-
reskedelmi Minisztériumot (Vörös, 2000).
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Az 1908. februári rendes közgyûlésen a tagok felszólaltak, hogy mielõbb
építsék meg a vasútvonalat Pécs és Bátaszék között és a Baja–bátaszéki híddal
egy idõben adják át a forgalomnak. Egyébként is már csak a Pécs városi közigaz-
gatás késlekedése hátráltatja e fontos vasútvonal építésének elkezdését. A köz-
ülés csatlakozott a felszólalásokhoz és a vasútépítés mielõbbi megkezdése mellett
foglalt állást, „mely egyedül képes városunkat (Pécs) kereskedelmi jelentéktelen-
ségébõl és gazdasági elhagyatottságából kiemelni.” A kamarai közülés átiratot in-
tézett Pécs város tanácsához, hogy a Pécs–bátaszéki vasútépítés ügyét sürgõsen
terjessze a törvényhatósági közgyûlés elé.

A kamara jó szállítási és közlekedési kapcsolatot akart kiépíteni Szeged, va-
lamint Csongrád és Csanád megyék felé. Megállapította, hogy lehetetlen a szállí-
tás Szeged irányában mindaddig, amíg Kiskunfélegyházán keresztül lehet csak
vasúton megközelíteni. A kamara leszögezte, hogy Pécs és Szeged között meg-
épülne a közvetlen vasútvonal (Vörös, 2000).

Szakképzés
Miniszteri felhívásra a kamara támogatta a tanonc munkakiállításokat nem-

csak erkölcsileg, hanem anyagilag is. A kamara a kerületi segéd- és tanonckiállítá-
sok rendezésére és támogatására teljes készségét jelentette be a minisztériumnak.

Pécs város tanácsa átírt a kamarához, hogy a város által létesítendõ állami
vas- és fémipari szakiskola megépítését anyagilag is támogassa, és létesítsen az
iskolánál megfelelõ számú ösztöndíjat. A kamarai közülés úgy határozott, hogy a
várost terhelõ építési költségekhez fedezet híján nem járul hozzá, azonban fenn-
tartja magának az ösztöndíjak adományozásának jogát. A következõ évben a pé-
csi felsõkereskedelmi iskolánál is létesített három ösztöndíj-alapítványt. A pécsi
Kereskedelmi és Iparkamara ösztöndíjakkal támogatta a kamara területén lakó,
kereskedelmi és ipari pályára készülõ fiatalokat, függetlenül attól, hogy az ország
melyik felsõipari, vagy kereskedelmi iskoláján tanultak.

A kereskedelmi minisztérium megbízásából a kamara elnöke mint miniszteri
biztos vett részt a nagykanizsai felsõkereskedelmi iskola érettségi vizsgálatain. A
pécsi és zalaegerszegi felsõkereskedelmi iskolákhoz pedig a kamarai titkárt küldte
ki. A tanoncoktatás terén is arra törekedett a kamara, hogy a hiányok mielõbb or-
voslást nyerjenek; a szaktárgyakat megfelelõ képességû tanárok tanítsák.

A szakmai képzést kívánta elõmozdítani a kamara tanfolyamok rendezésé-
vel. Ezt a célt szolgálták a kamara által rendezett építõipari, cipészipari, kazánfûtõi,
gépkezelõi, szabó és egyéb tanfolyamok. Rendezett a kamara mérlegjavító tanfo-
lyamot és pénzbeli segélyben részesítette a pécsi pincériskolát. A tanfolyamrende-
zések késõbb kiterjedtek az egész kamarai kerületre. Az ipari munkás tanfolyam-
okon kívül rendeztek mestertanfolyamokat is.

Az 1936. júniusi rendes közgyûlésen az elnöki jelentés véleményt adott a minisz-
teri rendeletekkel, törvényjavaslatokkal kapcsolatban. Szakkérdésekben felvilágosítást
adott a hatóságoknak és magánosoknak. A közigazgatási hatóságoknak és a kamará-
nak a szoros együttmûködése eredményezte, hogy a kereskedelem és ipar ügyei a jog-
szabályoknak megfelelõen nyerjenek elintézést. Visnya Ernõnek a minisztériumokkal
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való jó kapcsolatára is utalt az elnöki jelentés, amikor a kamarának a közigazgatási ható-
ságokkal való együttmûködését oly magas fokúnak értékelte, hogy ez a kereskedelem-
és iparügyi minisztériumokban is a legnagyobb elismeréssel találkozott.

Az iparügyi miniszter az iparostanonc-képzés színvonalának emelésére te-
hetség versenyeket indított. Elsõ fokon kamarai, másodfokon pedig országos te-
hetségversenyeket rendszeresítettek. A pécsi kamara a versenyek megrendezé-
sét támogatta, az ezekkel kapcsolatos anyagi kiadásokat vállalta. A kereskedelmi
élet színvonalának emelésére a kamara javasolta kereskedelmi továbbképzõ tan-
folyamok szervezését (Vörös, 2000; Kopasz, 2002).

Üzleti infrastruktúra
A kaposvári bankfiók felállítása iránt a kereskedõ és iparos lakosság az oszt-

rák-magyar bank vezérigazgatóságához intézte kérelmét, és ehhez a kamara pár-
toló javaslatát is kérte. A kamara határozatot hozott, hogy támogatja a kaposvári
kereskedõ és iparos lakosság bankfiók felállítása iránti kérelmét (Vörös, 2000).

3.5. A II. világháborútól a rendszerváltásig
A magyar kamarai rendszer fejlõdése – szemben a nyugat-európai kama-

rákkal – nem volt töretlen. Trianon után 7 kamara mûködött Budapest, Debrecen,
Gyõr, Miskolc, Pécs, Sopron, Szeged székhelyen.

A II. világháború alatt a kormány erõteljesen megnyirbálta a kamarák sza-
badságát miniszteri biztosok delegálásával, a kamarai önkormányzati testületek
munkájának felfüggesztésével.4

Elõször 1940-ben oszlatták fel a kamarák önkormányzatait, majd Szálasi kor-
mánya függesztette fel mûködésüket. Bár egy évvel késõbb újjáalakulnak, és jelentõs
szerepet vállalnak a háború utáni újjáépítésekben, a kamarát 1948-ban államosítják,
önkormányzatát megszüntetik. A tervutasításokra és a nagyrészt állami tulajdonra ala-
pozó gazdasági-társadalmi berendezkedés, a totalitárius államhatalom nem ígényelte
a gazdaság szereplõit tömörítõ közjogi önkormányzatok létét és mûködését. Jogéle-
tünkbõl eltûnt a köztestületek és magántestületek (egyesületek) addig igen differenci-
ált, nemzetközileg is számottevõ irodalma és szabály együttese. Az 590/1948. sz. kor-
mányrendelet a kereskedelmi és iparkamarákat jogutód nélkül megszüntette.5 A
kamarai vagyon e rendelet erejénél fogva az államkincstárra szállt át. A szervezet lé-
nyegében a Külkereskedelmi Minisztérium háttérintézményévé vált.

A II. világháború után 1948-ban tehát megszûnt a kamarai rendszer.6 A keres-
kedelmi és iparkamara intézménye azonban az állam számára mégsem bizonyult
nélkülözhetõnek, így már 1948-ban létrehozták a „külkereskedelmi” s néhány egyéb
„kinevezett” vállalatot tömörítõ fél-állami jellegû Magyar Kereskedelmi Kamarát,
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4 180/1940 ME rendelet
5 Ezt az ideiglenes kormány 1945 februárjában kihirdetett 333/1945 ME rendeletével hatályon kívül he-
lyezett és elrendelte a kamarai választások elõkészítését, új választási szabályok megalkotását. Az ön-
kormányzatok visszaállítására azonban már nem volt mód.
6 A mezõgazdasági kamarákat 1949-ben szintén kormányrendelet törölte el. Ellehetetlenült az ipartes-
tületek mûködése is, bár a rájuk vonatkozó törvény hatályon kívül helyezésére csak az 1958. évi 9. tör-
vényerejû rendelettel került sor.
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melynek szerepe a szocializmus negyven évében csak nagyon lassan növekszik.
Kizárólagos feladata akkor a nemzetközi kereskedelemfejlesztés lett, hogy a magyar
gazdaság egyetlen hídjává váljon a nyugati országok felé (Kéri, 2006).

A hatvanas évektõl elsõsorban külkereskedelmi tevékenységekkel kapcso-
latos érdekképviseleti feladatokat lát el, majd 1980-tól érdekközvetítõ, érdekegyez-
tetõ és érdekképviseleti funkcióval bõvül a tevékenysége. Végül, pár évvel a rend-
szerváltás elõtt, az 1985. évi XI. törvény hozza létre a Magyar Gazdasági Kamarát
(MGK), amely már nemcsak külkereskedelmet, hanem az egész nemzetgazdasá-
got átfogó érdekközvetítõ, érdekegyeztetõ, egyben klasszikus kamarai feladatkö-
röket is betöltõ szervezetté vált. Feladatkörébe az alábbiak tartoztak az alábbiak:
– külkereskedelmi és vámügyekben tájékoztatás a külföld felé;
– származási bizonyítványok kiadása, okmányhitelesítés;
– külkereskedelmet érintõ bel- és külföldi jogszabályok (szokások, szerzõdések)
– nyilvántartása, gyûjtése;
– kereskedelemfejlesztési;
– választott bíróságok szervezése külkereskedelmi területet érintõ vitás kérdésekben;
– kapcsolattartás külföldi kamarákkal;
– tájékoztatás üzleti lehetõségekrõl.

Tagjai külkereskedelmet folytató állami és nem állami érdekeltségû vállala-
tok, intézmények, amelyeket a kereskedelem- és szövetkezetügyi miniszter jelölt
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ki. A Magyar Gazdasági Kamara létrehozása már regionális kamarák mûködését
tette lehetõvé, bár nem a klasszikus közjogi formában. Erre 1994-ig kellett várni.

3.6. Gazdasági kamarák a rendszerváltás után
Magyarországon a piacgazdasági típusú gazdaságszervezéshez szüksé-

ges kamarai intézményrendszer a szocializmusban más hangsúlyokat, más szere-
peket kapott, gyakorlatilag nem, legalábbis nem a piacgazdaság logikája szerint
funkcionált, inkább felülrõl jövõ kezdeményezések alapján mûködött.7

A történelmi, politikai feltételrendszer változásával az érdekképviseleti szer-
vezetek száma ugrásszerûen növekedett, ám reprezentativitásuk a vállalkozói kö-
zösség egészét tekintve csökkent. Az újonnan születõ szervezetek (Vállalkozók
Országos Szövetsége, Gyáriparosok Országos Szövetsége stb.) együttes repre-
zentativitása relatíve folyamatosan csökkent, nem tudtak kellõen mély gyökeret
ereszteni a mikroszférában. E szervezetek pénzügyileg, szakmailag és szervezeti-
leg sem erõsödtek meg eléggé ahhoz, hogy az érdekképviseleti tevékenységen kí-
vül érdemi, önálló szolgáltató és közgazdasági tevékenységet is ki tudjanak fejteni
(Farkas, 1997). Ehhez megfelelõ infrastruktúrával sem rendelkeztek, s nem volt, és
ma sincs e szervezeteknek törvényi feladatuk.

Meg kell jegyezni, hogy a rendszerváltás után – többnyire költségvetési és
külföldi forrásokból – olyan alapítványok, cégek is alakultak, amelyek vállalkozások
támogatását, fejlesztését jelölték meg fõ céljukként. Ezek közül egy-kettõ talpon
maradt, megerõsödött országos, sõt nemzetközi hálózatokat is kialakított, és ma is
részét képezi a vállalkozókat kiszolgáló gazdaságszervezési, gazdaságfejlesztési
intézményrendszernek. Ilyen például a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
országos hálózata, vagy a szintén kiterjedt hálózattal mûködõ, 1993-ban alapított
ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. A Gazdasági és Közle-
kedési Minisztérium és a Külügyminisztérium háttérintézménye kapcsolatokat te-
remt a belföldi vállalkozók, az állami és regionális közigazgatási intézmények és a
külföldi partnerek között.

3.6.1. A gazdasági kamarák 1990-tõl 1994-ig
Az egyesülési szabadság általánossá válásával a Magyar Gazdasági Kamara

decentralizált, az ország egészét lefedõ, területi és szakmai határvonalak mentén
mátrixszerûen szervezõdött egyesületi szövetségi rendszerré alakult át. Egyúttal
azonban megjelent és mind kiterjedtebbé vált a gazdasági érdekképviseleteknek a
kamarai rendszeren kívül esõ hálózata is. Az így kialakult helyzetben fokozottan mu-
tatkoztak meg az érdekképviseleti és a kamarai szervezetek és feladatkörök közötti
elhatárolás – és a piac valamennyi szereplõjét reprezentáló kamarai rendszer – hiá-
nyának hátrányai, mígnem elindult a kamarai törvényalkotás folyamata. Ekkor Ma-
gyarországon nem létezett olyan szervezet, amely a gazdaságot mint egészet – a
teljes reprezentativitás talaján – tömörítette. A hazai érdekcsoportokat ekkor megle-
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7 A szocializmusban vállalkozói szférából nem is tudott alulról szervezõdni, az állami vállalatok által
meghatározott vállalati szféra érdekei az állami érdekektõl nem tértek el.
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hetõs bizonytalanság jellemezte, mivel erõiket teljesen lekötötte a saját szervezetük
újjáélesztése, vagy új szervezetek esetén azok megalakítása, legitimitásuk biztosí-
tása és a tagtoborzás (Tóth, 1993). A neokorporatív rendszer megteremtésének
„gyorsított eljárása”, illetve, hogy az egyes kormányzati ciklusok eltérõ felfogást kép-
viseltek az érdekegyeztetés és a kamarai funkciókkal kapcsolatban, számos ellent-
mondáshoz, feszültséghez vezetett (Fehérvári, 2000). Az ellentmondások forrása
Bruszt (1994) szerint az volt, hogy nem volt egységes koncepció az érdekképviseleti
rendszerrel kapcsolatban, és hogy maguk az érdekképviseleti szervezetek is gyen-
gék és alulszervezettek voltak. Ennek eredménye az lett, hogy a kormányzat ugyan
deklarálta az érdekképviseletek fontosságát, de inkább semlegesíteni akarta õket,
mintsem ténylegesen bevonni a gazdasági döntésekbe. Ágh (1997) is hasonlóan ér-
tékeli a folyamatokat, szerinte a kormányzat csupán az érdekképviseletek támogatá-
sát várta, de nem építette be õket a döntéshozatali folyamatokba.

Minthogy az elhatározott kamarai modell lényege éppen a teljes reprezenta-
tivitás volt, ezért egyik meglévõ szervezetet sem lehetett a kamarák tényleges jog-
elõdjeként kezelni. Ez különösen azokat a szervezeteket érintette érzékenyen,
amelyek elláttak bizonyos kamarai feladatokat, s így a készülõ kamarai törvény
õket hatásköreik és forrásaik szûkülésével, jogállásuk megingásával fenyegette.

Olyan MGK jött létre, amely egyrészt továbbra is ellátta az 1985. évi XI. tör-
vény által rá ruházott kamarai közjogi funkciókat, másrészt viszont az egyesülési
jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján egyesületként, társadalmi szervezetnek
minõsülõ tagszervezeteik által létrehozott szövetségként jelent meg az akkori gaz-
dasági érdekképviseleti palettán.

Elsõként alakult meg – Gyõr és Pécs székhellyel – a két dunántúli kamara,
ezeket követte a többi régió is, majd a nemzeti kamara önálló szakmai szövetsé-
gekké szervezõdtek. Így fejlõdött ki a területi kamarai és országos szakmai szövet-
ségi rendszer (Kéri, 2006). A szövetségi rendszerû kamarai mûködés új korszakot
nyitott a magyar kamarai mozgalom számára. E döntés abból a felismerésbõl fa-
kadt, hogy mind a politikai rendszerváltás során kialakuló társadalmi viszonyok,
mind a gazdasági rendszerváltással kiépülõ piacgazdasági viszonyok lehetõvé,
sõt szükségszerûvé tették a szakmai, területi érdekek artikulálását és ezen érde-
kek kifejezésére és érvényesítésére önálló szervezetek létrehozását.

Regionális gazdasági kamarák területei és székhelyei 1988–1994.
Az önálló területi és szakmai szervezetek kiépülése, létrehozása gyors

ütemben zajlott le, és rövidesen a területi kamarák és a szakmai szövetségek tag-
sága meghatározó, helyenként döntõ súlyt képviselt az adott megye, régió illetve
szakmai ágazat gazdaságában, munkaerõpiacán. A területi kamarák egyre jelen-
tõsebb feladatokat vállaltak a helyi gazdaság életében, folyamatosan bekapcso-
lódtak a helyi érdekegyeztetési fórumok munkájába, ennek során szoros munka-
kapcsolatot kialakítva a helyi önkormányzatokkal, illetve társadalmi érdekvédelmi
szervezetekkel. Bekapcsolódtak a helyi vásárok szervezésébe, segítették a helyi
vállalkozások külpiacra jutását, üzletember találkozókat szerveztek, kereskede-
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lemfejlesztési akciókat kezdeményeztek. Növekvõ súllyal vettek részt a regionális
gazdasági kapcsolatok kiépítésében nemzetközi téren is. Önálló kapcsolatrend-
szereket építettek ki a külföldi partner területi kamarákkal. Az MGK folyamatosan
véleményezte a kormány gazdaságpolitikai programjait, az Országgyûlés Gazda-
sági Bizottságának ülésein rendszeres meghívottként volt jelen. Az Érdekegyezte-
tõ Tanács munkaadói oldalán szakmailag elõkészítette az oldal egyeztetett állás-
foglalásait, rendszerint a többi érdekképviselet szóvivõjeként lépett fel.8 A kamarák

73

PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

Majorossy Imre utca  39.

8 Az ÉT-ben való részvétel elõsegítette a munkaadói oldal egységét illetve kialakította a helyi és szak-
mai szervezetek többé-kevésbé hatékony érdekegyeztetési és érdekképviseleti tevékenységek szerve-
zeti kereteit.

73
PSz_2006-02.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2006_02_Nyar\2006_02_Nyar_10.vp
Wednesday, February 13, 2013 10:17:27 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



tagjainak felét KKV-k adták, tehát a korábbi nagyvállalati túlsúly megváltozott. A
gazdaság fejlõdése, a rendszerváltással járó társadalmi-gazdasági konfliktusok
szükségessé tették az érdekegyeztetõ tevékenység széleskörûvé tételét.

Kereskedelemfejlesztési tevékenységét nem kis mértékben befolyásolta,
hogy az újonnan keletkezett gazdasági érdekképviseletek is igyekeztek a kamarai
alaptevékenységhez hasonló szolgáltatásokat nyújtani tagjainak. Ennek ellenére a
kamara tradicionális kapcsolataira, illetve az elmúlt évtizedek tapasztalataiból épít-
kezõ külpiaci tevékenységének szakmai bázisára alapozva megõrizte elõnyét a
kereskedelem fejlesztés terén.

Az MGK, illetve tagkamarái a területi és szakmai szervezetek a gazdaság
szereplõinek számottevõ részét tömörítették. Tagszervezeteinek gazdaságban
betöltött szerepét, súlyát érzékelteti, hogy a gazdaságban realizált árbevétel több
mint 65%-át és a nyereség több mint 64%-át érték el. Kiemelkedõ volt a tagok súlya
a külgazdaságban is. Az export árbevétel 70–80%-át realizálták (Számely, 1996).

Az MGK 1990 áprilisában a Eurochambers levelezõ tagja lett, majd ugyanez
év novemberében felvették az ICC-be, de részt vett az UNIDO az ITC az ILO és
számos egyéb nemzetközi szervezet munkájában.

Az MGK 1990-ben jóváhagyott alapszabálya által nyújtott szervezeti keretek
között 9 regionális és városi, illetve 30 szakmai szervezet mûködött. Az alapsza-
bály biztosította a lehetõséget a társadalmi, ill. gazdasági élet szereplõinek, hogy új
igények alapján bármikor bárhol újabb szerveket hozzanak létre, illetve azok csat-
lakozzanak az MGK-hoz.

A területi alapon szervezõdött regionális kamarák önálló jogi személyként
1991-tõl kezdték mûködésüket. Bírósági bejegyzésük az Egyesülési Törvény alap-
ján magánjogi társadalmi szervezetként történt meg.

3.6.2. Az új kamarai törvénytõl annak módosításáig, 1994–1999
A rendszerváltás után elõször csak szövetségi kamarává alakult a Magyar

Gazdasági Kamara, majd az 1994. évi XVI. törvénnyel a szabályozás a fent bemuta-
tott gyökerekhez nyúlt vissza, azokhoz a tradíciókhoz, amelyek a közjogi kamarákat
feltételezik. Megalakultak tehát az automatikus tagságú, közjogi gazdasági kama-
rák, melyek területi szinten megyénként szervezõdhettek meg. Az új kamarákat
olyan közigazgatási feladatok ellátásával ruházták fel, amelyek során megpróbálták
számba venni a gazdaság szereplõit, figyelemmel kísérni mûködésüket, emellett je-
lentõs gazdaságfejlesztési és vállalkozásfejlesztési szerepet is kaptak. (Kéri, 2006).

Az 1994-es törvényt tehát megalkotta, vagy inkább: újraalkotta a magyar ka-
marai rendszert, az állam egyúttal számos ponton beprogramozta a mûködési
problémákat is. A kötelezõ jelleg jelentõs hendikepnek bizonyult: lényegében az
elsõ kommunikáció a vállalkozók felé a tagdíj befizetésérõl szólt. Kényszerûen is,
hiszen alig egy évvel a törvény megszületését követõen a törvényben rögzített álla-
mi támogatást – szervezési támogatás és az elsõ év mûködési költségei – megvon-
ták, így az intézményi infrastruktúra újraépítését legnagyobb részt a tagdíjakból le-
hetett csak megoldani.
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Ennek a törvénynek az egyik legnagyobb jelentõsége, hogy „elvben megte-
remtette annak a lehetõségét, hogy bekövetkezzen bizonyos konszolidáció a
„mezoszférában” és – legalábbis az állami közigazgatás számára különösen fon-
tos szempontként – tisztázódjanak az illetékességek” a vállalkozók nyilvántartása,
az érdekképviselet és az általános vállalkozói szolgáltatások terén. Nem utolsó
sorban pedig a tekintetben, hogy „az állami közigazgatás lebontása során mely fel-
adatokat, felhatalmazásokat hová lehet majd telepíteni annak érdekében, hogy az
állam visszavonulása a gazdaságból megvalósuljon” (Farkas, 1997).

Mindenképpen pozitív, hogy a kamarai törvény elfogadásával az addigra
már-már áttekinthetetlen vállalkozói közösségrõl tisztább képet lehetett kapni, ez-
zel együtt a gazdasági folyamatok elemezhetõbbé és tervezhetõbbé váltak, és tisz-
tultak a tipikus érdekképviselõ és az általános közszolgáltató funkciók. Más kér-
dés, hogy a kamarák többsége (néhány üde kivételtõl eltekintve) a megalakulás
után is nagyrészt érdekképviselõ funkciót látott el – úgy ahogy, hiszen általános
gazdaságszervezési feladatok ellátására, szakmai és vállalkozásorientált szolgál-
tatások nyújtására alig-alig futotta erejébõl.

Problémát jelentett az is, hogy a törvény elõkészítés során nem tisztázták
kellõen a kamarák felállításának és mûködésének pénzügyi kérdéseit. Kezdettõl
fogva érzékelhetõ volt egyes államigazgatási szervek húzódozása attól, hogy átad-
janak feladatokat (és ezzel döntési jogkört és befolyást), valamint egyes érdekkép-
viseletek aggodalma attól, hogy szerepük és taglétszámuk csökkenhet. Az érdek-
képviseletek körében azok, akik a piacgazdaságokban mindenütt erõs szakmai
szövetségekre épülnek, kevésbé aggályosak, mert e szakmai szövetségek meg-
erõsödésével helyzetük szilárd, befolyásuk egyre nagyobb is lehet. Ugyanakkor
más szervezetek, pl. GYOSZ, vagy ezek egyes képviselõi, pl. a VOSZ körébõl, job-
ban féltik jövõjüket, mert az új helyzetben nehezebb lesz létjogosultságuk bizonyí-
tása, illetõleg vezetõ pozíciók megtartása. Mindezek mellett nyilvánvalónak tûnt az
is, hogy szükség van erõs kamarai és érdekképviseleti/szakmai szövetségi háló-
zatra, hiszen ez a gazdaságpolitika jobb formálását segítheti.

Annak ellenére, hogy 1998-ban gazdasági közfeladatokat adnak át a kama-
ráknak, egyúttal kiépítik az ezek ellátásához szükséges infrastruktúrát, 1999-ben
ismét változik a törvény: megszûnik a kötelezõ tagság, ami a megyénként változó
dinamizmussal, de egyre inkább szolgáltatóvá váló, erõre kapó kamarákat ismét
nehéz helyzetbe hozta. Annyi viszont bizonyosan állítható, hogy a kötelezõ tagsá-
gú és a közigazgatási feladatokat ellátó kamara teljesítette küldetését: nagy mér-
tékben hozzájárult a gazdasági válságból való kilábaláshoz, a piacgazdaság kitel-
jesítéséhez, az új típusú intézményrendszer kialakulásához (Kéri, 2006).

3.6.3. A kamarák az ezredforduló után
2000. január 1-jén hatályba lép az új kamarai törvény. Az „új” kamara to-

vábbra is köztestület, a gazdaság önkormányzata, de az addig valamennyi na-
gyobb városban ellátott, a gazdasághoz kapcsolódó közigazgatási feladatokat
centralizálják, és zömében Budapestre vonják el, új minisztériumi szervezetekbe.
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E törvénnyel a kézmûves kamarát beolvasztják a kereskedelmi és iparkamarákba.
Vitathatatlanul a legjelentõsebb változás azonban, hogy az új jogszabály értelmé-
ben a kamarai tagság kötelezõ jellege megszûnik.

„A törvénymódosítás koreográfiája tulajdonképpen évekre volt hivatott ki-
vonni a kamarákat a gazdasági döntéshozatal, érdekképviselet folyamatából. Az
óriási üres adminisztrációs kényszer, a kézmûves kamara beolvasztásának vagyo-
ni szervezeti és jogi feladatai, a további teljesen formális belsõ szervezet átalakítá-
sok, az ÁSZ vizsgálata, a teljes körû választás oly mértékben megterhelte a kama-
rai költségvetéseket, hogy több megye kamarája a tönk szélére került” (Kerényi,
2001). Minden átalakítási költséget a törvény a kamarákra, és azok mellett kitartó
tagvállalkozásokra hárított.

2003-ban ismét módosul a törvény. A szervezet és mûködés meghatározá-
sánál jobban érvényesülhetett az önkormányzatiság. Rögzültek a kormány-kama-
rák együttmûködésének pontjai, erõsödött a kamarai hivatal pozíciója (Kéri, 2006).
A törvény során új, fõként szakképzéssel kapcsolatos közfeladatok kerülnek a ka-
marákhoz, de a felhatalmazások tekintetében 2003-as változások fõként az agrár-
kamarák pozícióit erõsítik.

A gazdasági kamarák európai fejlõdéstörténete azt igazolja, hogy a kama-
ráknak mindig jelentõs szerepe volt a helyi gazdaság fejlesztésében, érdekeinek
érvényesítésében. A fejezetben Baross Gábor miniszterségére utalva hangsúlyo-
zom, hogy a mindenkori kamarai törvénynek tartalmat kell adni, a kamarákat, a ka-
marai funkciókat tudni és akarni kell használni ahhoz, hogy a kamarai mûködés ki-
elégítõ és eredményes legyen.

A kamara legutóbbi évtizedének ismertetésébõl látható, korántsem ideális kö-
rülmények között kezdték meg és folytatják mûködésüket a gazdasági önkormány-
zatok. A legtöbb érdekelt, így maguk a kamarai vezetõk is meglepõdtek, milyen vitali-
tás jellemzi a kamarai rendszert, hiszen az önkéntes tagság mellett is országosan
közel 50 ezer tagvállalatot tudhatott maga mögött, amellyel a kereskedelem, szolgál-
tatás és a kézmûves szektor gazdasági teljesítményének közel 80%-át tömörítette.
A hivatalok szakember gárdája közel egyharmadára olvadt, a vidéki szolgáltató iro-
dalánc 1/3-ával csökkent. Elsõsorban az adminisztratív ügyintézõk kerültek leépítés-
re, akik nagyon magas arányban a feladatokkal együtt kormányzati, illetve önkor-
mányzati állományba kerültek.

Míg térségünkben az elmúlt másfél évszázadban a legtöbb politikai kurzus a
kamarák megerõsítésének deklarációja mellett inkább gyengíteni igyekezett azo-
kat (ez alól talán csak Baross Gábor minisztersége jelentett kivételt), addig nyugati
társszervezeteik mindvégig megõrizhették vagyonukat és szervezeti önállóságu-
kat. Tehát nem véletlen az igen jelentõs vagyoni és szervezeti különbség, amely
aránya jelentõsen meghaladja a kamarákba tömörülõ gazdaságok közötti fejlettsé-
gi differenciát.
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MELÁTH FERENC

50 ÉVE ALAKULT MEG A PÉCSI VÁROSI KÖJÁL

Osztrák–magyar területen a hatósági orvosi, közegészségügyi-járványügyi
ellátás központilag szervezett rendszerét a 18. században újították meg.

Az 1752. évi rendelkezés Országos Egészségügyi Bizottság felállítását írta
elõ, és minden megye számára kötelezõvé tette tisztiorvos munkába állítását.
1770-ben adta ki Mária Terézia királynõ a Generale Normativum Sanitatis címen
ismert rendeletét, amely a törvényhatóságok részére elõírta egészségügyi bizott-
ságok szervezését. Ezek feladatait többek között részben a járványok leküzdésé-
ben (pestis, kolera stb.), részben a minimális egészségügyi ellátás megszervezé-
sében és folyamatos biztosításában adta meg. A megyei tisztiorvosok munkájának
koordinálására 1786-ban országos fõorvosi állást szerveztek. A következõ évszá-
zadban ilyen beosztásban sok neves orvos dolgozott hazánkban.

Közegészségügyi szempontból jelentõs lépés volt 1868-ban az Országos
Közegészségi Tanács létrehozatala. A megnevezés tehát az egészségügyön belü-
li „köz-egészség” fontosságát jelzi, annak önálló kereteit biztosítva. A Tanács fel-
adatait az egy évtized múlva kiadott Közegészségügyi rendezésrõl szóló 1876. évi
XIV. sz. törvénycikkben jogilag alapozták meg, valamint a végrehajtást részletez-
ték. Ez a törvénycikk a magyar egészségügy múltjának igen jelentõs jogszabálya,
európai mértékkel nézve is kiváló. (E sorok írója munkássága kezdetén még ezen
jogszabály alapján tette meg hatósági orvosi intézkedéseit.) A jogszabály a Bel-
ügyminisztérium felelõssége alapján úgy lépett életbe, hogy a szolgabírák, polgár-
mesterek és alispánok jogkörét szabályozta azzal, hogy a gyakorlati munkát az ille-
tékes – városi, járási, megyei – tisztiorvosok és tiszti-fõorvosok végezték.

A közegészségügyi munkát az orvostudomány részeként szervezték meg, ami-
hez az 1876. évi törvénycikk a jogi alapot adta meg, a tevékenység szakmai-tudomá-
nyos irányítására 1927-ben hozták létre az Országos Közegészségügyi Intézetet
(OKI), a Rockefeller-alapítvány segítségével. Tudományos munkássága mellett az
intézet gyakorlati képzéssel, a laboratóriumi vizsgálatok folyamatos bõvítésével a tisz-
tiorvosi munkát jelentõs mértékben segítette, támogatta. Az intézet az 1930-as évek-
ben ún. OKI-fiókállomásokat hozott létre, melyek által részben mód nyílt a minták helyi
feldolgozására is. Pécsett is alakult ilyen fiókállomás.

Az államhatalmi szervezet, ill. a tanácsrendszer 1950. évi kialakítása nyomán
a korábbi tisztiorvosi szolgálatot bevonták a szakigazgatási szervek közé. A helyi
tisztiorvosok, ill. fõorvosok a járási, városi, megyei egészségügyi osztályok (csopor-
tok) vezetõi vagy beosztott orvosai lettek. Pécsett dr. Hal József, korábban a Bara-
nya Vármegye és Pécs Thj. (törvényhatósági joggal felruházott) város közös tiszti fõ-
orvosa a Pécs Városi Tanács VB. Egészségügyi Osztály fõorvosaként dolgozott
tovább. Hasonlóképpen gondoskodtak a többi városban, településen is a feladatkör
betöltésérõl; a tisztiorvosok többsége, tekintettel speciális képzettségükre, ezen az
új beosztásban folytatta munkáját.
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Mivel a szakigazgatáson belül az egészségügyi osztályok feladatai részben
mást öleltek fel, részben meghaladták az elõzõ tisztiorvosi feladatkör hatáskörét, a
megszaporodott közegészségügyi feladatok ellátására 1951-ben megszervezték
az Állami Közegészségügyi Felügyeletet (ÁKF) az Egészségügyi Minisztériumon
belüli központi fõfelügyelõséggel és helyi felügyelõségekkel. Az ebbe a munkakör-
be kinevezett orvosok állami közegészségügyi felügyelõ megjelöléssel végezték
hatósági feladataikat. Az ÁKF személyre ruházott jogkörben hozta meg intézkedé-
seit, adta meg közegészségügyi hozzájárulását a tervek egyeztetésénél, üzembe
helyezésnél és egyéb közegészségügyet érintõ hatósági eljárásnál.

Az ország fejlõdésével, iparosításával összefüggésben mind több feladat há-
rult e közegészségügyi szakemberekre, ezért 1954-ben megszervezték a fõvárosi
és a megyei Közegészségügyi-Járványügyi Állomásokat (KÖJÁL) mint egészség-
ügyi intézményeket, amelyekben dolgozók az ÁKF intézkedései számára mintegy
háttérmunkát végeztek. A KÖJÁL-on belül a higiéné szakági bontása szerinti mun-
kacsoportokat alakítottak ki, illetve ahol mûködtek, mint Pécsett, bevonták az OKI fi-
ókállomásokat a laboratóriumi osztály alapjául. Másutt újonnan hozták létre ezen
osztályt.

Az akkor kijelölt négy megyei jogú város egészségügyi osztályát megerõsí-
tették epidemiológus (járványügyi) orvosi státusszal.

Hamarosan egyértelmûvé vált, hogy ennek a négy városnak a KÖJÁL-
hálózatból kihagyása igazgatási jellegû problémákat jelentett a megye és a város
szervei között. Ezért 1955-ben elhatározták a szervezet bõvítését, és egyúttal
megkezdték ehhez az orvoslétszám biztosítását, egyelõre az egészségügyi osztá-
lyok keretében. A megyei jogú városok megszervezése során kerületi I. fokú és vá-
rosi II. fokú eljárás jött létre. Pécsett három kerületet alakítottak; ennek közegész-
ségügyi vonatkozását is meg kellett valósítani.

A Pécs M. J. Városi Közegészségügyi-Járványügyi Állomás, a másik három
város (Debrecen, Miskolc, Szeged) intézetei mellett utolsóként, 1956. augusztus
1-jén kezdte meg mûködését, mint a városi egészségügyi osztály intézménye. A
hatósági jogkört dr. Ratkóci Károly, addigi városi ÁKF-igazgatói munkakörével
együtt töltötte be. Kinevezését a Fõfelügyelõ hozzájárulásával tette meg Hal fõor-
vos.

Az egészségügyi osztály keretébe addig kinevezett orvosok közül 3 fõt „köz-
ponti” munkára osztottak be kettõs feladatkörrel. A járványügy és egészségügyi
felvilágosítás terén dr. Karácsonyi Etelka epidemiológust, élelmezés- és isko-
la-egészségügy vonalán dr. Lux Ottó higiénikus orvost, település- és munka-
egészségügyi téren dr. Szabó Lajos higiénikus orvost. Õk a melléjük beosztott
közegészségügyi ellenõrökkel kezdték meg munkájukat. Szintén a KÖJÁL állomá-
nyába kerülve, de a szükségnek megfelelõen kerületi munkára beosztott orvosok
(az I. kerületben dr. Meláth Ferenc, a III. kerületben dr. Deszecsár Margit higiéni-
kus orvosok, a II. kerületi állás egyelõre betöltetlen maradt) a kerületi egészségügyi
csoportokhoz kerültek, és egy-egy melléjük beosztott egészségõrrel tartoztak a ke-
rületi fõorvos irányítása alá. Ezen szervezés szerint a kerületi egészségügyi cso-
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port fõorvosa átmenetileg egy személyben közegészségügyi hatáskörrel is megbí-
zott orvosként dolgozott. Akkori kerületi fõorvosok, az I. kerülettõl dr. Kádas Lajos,
dr. Gárdos László, dr. Stefanics János.

A gyakorlati közegészségügyi munkát természetesen a higiénikus orvos vé-
gezte, az egészségõr segítségével. A II. kerületi státusz is betöltésre került még
ebben az évben, dr. Weszelics Vilma személyében.

Az újonnan alakult KÖJÁL központi dolgozói a Megye utca 21. szám alatti
épületben a városi egészségügyi osztály mellett kaptak elhelyezést, melyet akkori-
ban egészség-háznak neveztek. Ott történtek a tüdõszûrõ vizsgálatok is.

A megyei jogú városi KÖJÁL-okat úgy szervezték, hogy laboratóriumi fel-
adataikhoz az illetékes azonos városban mûködõ megyei laboratóriumot vették
igénybe. A volt Városi Fertõtlenítõ Intézetet Pécsett a KÖJÁL szervezetébe vonták.

Az elõbbiekbõl láthatóan a munka területileg és szakmailag egy kissé szét-
szóródva folyt, és még kialakulatlan volt az egységes munkamódszer.

Ezért Hal fõorvos osztályértekezletnek nevezett, általában hetenkénti megbe-
széléseket szervezett, melyek az egységes szemlélet kialakítását célozták, és e te-
kintetben hasznosnak is bizonyultak. A résztvevõk száma általában 12–14 fõ volt.

A már mûködõ KÖJÁL-ban további szervezések történtek, melyekrõl idõben
kissé elõre futva most kívánok megemlékezni.

1963-ban létszámfejlesztéssel lehetõvé vált, hogy a kerületben dolgozó or-
vosok is a központba kerüljenek, ezáltal minden szakág önálló orvos-vezetõt ka-
pott; ugyanekkor az egészségügyi felvilágosítás-nevelés tevékenységére dr. Ko-
vács Sándor korábbi körzeti orvos kapott megbízást.

1964-ben, tulajdonképpen az 1963-ik évi intézkedés folytatásaként az egész-
ségügyi kormányzat megszervezte a Kerületi / Járási Közegészségügyi Csoportokat,
amelyekben ÁKF kinevezésû orvosok irányították a megelõzõ munkát. Így a kerületi /
járási fõorvosok addig sem jogszerû közegészségügyi hatósági tevékenysége meg-
szûnt. A kinevezések és jogkörök megkülönböztetésére bevezették az ÁKF I. jelölést
a KÖJÁL-ban, az ÁKF II. jelölést a kerületben / járásban dolgozó orvosok számára.

Éppen utóbbi intézkedés tette szükségessé a már korábban esedékes fej-
lesztést, mely által a KÖJÁL hatósági jogkörben intézkedõ orvosainak száma meg-
felelõen bõvült: 1965-ben egy fõ, 1966-ban és 1969-ben két-két fõ orvos kapta meg
az ÁKF megbízást. Így az igazgatóval együtt hat, minden szakterületre biztosított
felügyelõi munkakör alakult, teljes értékû hatósági intézménnyé vált.

1968-ban új rendelettel szabályozták a közegészségügyi intézkedések ha-
tósági jogköreit, és ezen belül pontosították az ÁKF-betûszót. Mivel egyes esetek-
ben a járványügyi felügyelõi jogkört megkérdõjelezték, ennek „J” hangzója ugyanis
hiányzott, ezért bevezették az ÁKJF megnevezést (állami közegészségügyi-jár-
ványügyi felügyelõ).

Mi volt a KÖJÁL munkásságának alapvetõ célkitûzése, és azt milyen formá-
ban és eredményességgel tudta Pécsett elvégezni?
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Az orvosok egészségügyi intézmény dolgozóiként az ellenõrzési, terveljárá-
si stb. tevékenységben mûködtek; a közegészségügyi-járványügyi ellenõrök meg-
bízásuk szerint végezték az ellenõrzéseket, mintavételeket stb.

Az ún. aláírási jog az ÁKF hatáskörébe tartozott. Ez az egy-felügyelõs kor-
szakban eléggé nehézkes volt. A szép létszámú munkacsoportok azonban lehetõ-
vé tették, hogy a felmérõ-ellenõrzõ tevékenység hatékonyan alakuljon, mintegy
„kezére játszottak” a felügyelõnek.

A közegészségügy-járványügy szakmai bontása kb. két évszázad során
alakult ki, ez a KÖJÁL létrejöttéig rendezett volt. A szakágak közti kialakulási sor-
rendet fontossági igények hozták létre, így a járványügy és a település-egészség-
ügy különült el elõbb, késõbb az élelmezés-egészségügy, majd a munkaegészség-
ügy. Az iskola-egészségügy a 19. századi nagy magyar higiénikus, Fodor József
intézkedései nyomán vált önálló munkaterületté. Az egészségügyi felvilágosí-
tás-nevelés mindig is része volt az ezen a területen dolgozó orvosok munkájának,
a 20. században vált önálló reszortfeladattá.

A továbbiakban a szakági munka ismertetése során „belsõ” szervezettség
folytán részben a kerületi csoportok tevékenységét is érintem, a munkavégzés
ugyanis sok esetben nem volt egymástól függetleníthetõ.

A település-egészségügyi munka nevében hordozza tényleges tevékeny-
ségének fontosságát és irányát. Ez a munkaterület a régi tisztiorvosi és az elõzõ
ÁKF-feladatok közül hozta magával a települések kialakításával, rendezésével
kapcsolatos tennivalókat, továbbá a kulturális- és sportlétesítmények, a közleke-
dés-viszonyok ellenõrzési rendjét, a személyi higiénés szolgáltatás figyelemmel kí-
sérését stb. Rendkívül fontosak voltak az ivóvízellátás és szennyvízelvezetés és
-kezelés közegészségügyi normáinak betartatására vonatkozó intézkedések. A
20. századtól fokozatosan elõtérbe kerültek a környezeti ártalmak, és ezek vizsgá-
lata éppen Pécsett is jelentõs ügyként szerepelt. A fentiekben röviden érzékeltetett
témakörök közül csak két szakterületre térek ki némi tájékoztatással.

Az egyik a vízellátás közegészségügyi felügyelete, mely a teljes hálózat, te-
hát kútrendszer, tároló medencék és továbbító eszközök és vezetékek vízének
vizsgálatát tette szükségessé megfelelõ ütemezéssel. Ebbe a szakellátásba tar-
toztak a „közkutak”, a „közhasználatú magánkutak”, valamint a források vizének el-
lenõrzései. A mintavételek eredményei nyomán lehetett intézkedni, pl. a vízmûves
kutak védelmének fokozásáról, a tisztító-fertõtlenítõ módok további fejlesztésérõl
stb. Az ivóvíz mennyisége iránti igény a városban gyorsan és folyamatosan növe-
kedett, a város a korábbi, 1949-es adat szerinti kb. 90 ezer fõrõl az 1960-as évekig
kb. 150 ezerre növekedett, de tetemes vízigényt hozott magával az iparosítás is.
Utóbbi terén legjelentõsebb beruházás a Hõerõmû-építkezés volt, melynek hûtõvíz
igényét a Dunából, mohácsi felszíni vízkiemelõ-mû létesítésével, és a víznek az
üszögi tárolóig vezetésével biztosították. Az ivóvíz átmeneti mennyiségi kielégíté-
sére – igen helytelenül – a hõerõmûi ipari víz utótisztításával és fertõtlenítésével
adtak pótlást, melynek nyomán igen kellemetlen mellékíz alakult ki, fõként a város
keleti felén lakók részére (klór-fenol-szennyezés, stb.).
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A vízellátás növekedése természetesen hozta magával a szennyvíz-elveze-
tés és – kezelés bõvítési feladatait is. A korábbi 24 ezer m3/nap szennyvíz tisztítá-
sára épült Megyeri úti szennyvíztelep biológiai tisztító mûvét 40 ezer m3-re fejlesz-
tették. A bõvítést követõ évtized végén ennek ellenére sok napon több-ezer, csak
mechanikusan tisztított szennyvíz m3 került a befogadó Pécsi vízbe, ami aztán a
Dráváig ható negatívumokat hozott magával. Mindezekben a feladatokban a társ-
hatóság Vízügyi Igazgatóság szakembereivel együttmûködve lehetett a szükséges
fejlesztéseket kiharcolni.

A városhoz csatolt falvak – Mecsekszabolcstól Vasason át Nagyárpádig – kútjai
a városban addig is nyilvántartott közkutak számát több százra emelték, és az ivóvíz-
ellátásban akkoriban jelentõs forrásvizek ellenõrzésével együtt nagy erõfeszítéssel
végzett munkát jelentett (megemlítendõ a kutankénti két minta üvegjeinek kézi cipelé-
sét is). Ugyanakkor az intézkedések hatékonysága sok esetben maradt alacsony a
közkutak többségének talajvízre telepítése és környezetének rendezetlensége miatt.

A másik kiemelendõ téma a Pécsi Hõerõmû telepítésével függ össze. Maga
a beruházás 1954-ben indult, a helyi illetékes hatóságok megkeresése nélküli köz-
ponti elhatározással. A várható üzembehelyezésig tehát föl lehetett készülni a mû-
ködésébõl eredõ negatív tényezõk, fõként a levegõszennyezõdési összetevõk mé-
résére. Ezért 1957-ben ún. „szedimentációs gyûjtõhely” rendszert telepítettek,
mely berendezések által a szálló por ülepedõ részének mennyiségi adatát lehetett
megtudni, egyúttal a por összetevõinek (pl. fémszennyezõdés) kimutatását is biz-
tosítani laboratóriumi módszerekkel. A telepítési idõszakot követõen a legnagyobb
szennyezettséget az Elõd utcai gyûjtõhely anyaga mutatta, összefüggésben a
Pécsújhegyi Erõmû mûködésével, a salak-pernyehányó állandó porzásával. Ké-
sõbb is jelentõs maradt ez a szennyezõdés az ottani salaknak panelelemek gyártá-
sára vonatkozó feldolgozása idején.

A Pécsi Hõerõmû 1959-es részleges üzembehelyezése két igen káros
szennyezõdési növekedést hozott létre a város és környéke légterében. Mivel a ké-
ménybe csak mechanikus porleválasztókat építettek be, a kazánokba befújt finom-
ra õrölt szénpor, annak fellobbanása után, hihetetlen mennyiségben került a leve-
gõbe. Fokozták a porveszélyt az ún. zagykazetták, melyeket a város alatti réteken
helyezték el, és felületükrõl idõnként nagy porfelhõk szálltak a város fölé. A kevert
szénnel üzemelõ kazánokban elégetett pécsi szénrész kb. 3–4%-os kéntartalma
miatt városunk felett igen nagymértékben megnõtt a kéndioxid (SO2) szennyezett-
ség, ami aztán a levegõ páratartalmával alkotott savas tényezõként hozta létre a
város építményei és a mecseki erdõk károsítását. A sajtó ugyanakkor a Ruhr-vidé-
ki szennyezõdésekrõl adott hírt.

A levegõbe jutott por, ill. azon belül egyéb szennyezõdések vizsgálatára az
OKI repülõgépes ellenõrzést is végzett, melynek többek között az a tapasztalata
mutatkozott, hogy a „füstzászló” Dombóvárig követhetõ volt.

Az Erõmû további kazánjainak üzembehelyezését követõen a KÖJÁL által
mért rendkívüli szennyezettségi mutatók alapján is a vállalat minden kéménybe
elektrosztatikus porleválasztókat épített be. Ezek az NDK-beli leválasztók kb.
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96–98%-os hatásfokkal üzemeltek. Késõbb jobb hatásfokú berendezéseket tudtak
biztosítani. A komolyabb porleválasztás révén megszûnt a pécsi medence fölötti,
kb. 300–500 méter magasban kialakult, szinte folyamatosan fennálló „füstkupola”,
melynek igen sok egészségkárosító hatása volt.

Sajnos a SO2 semlegesítésére, megkötésére stb. a szénerõmû teljes üze-
melési idõszakában sem készült megfelelõ berendezés!

A járványügy munkacsoportja elsõdlegesen az akkor még jelentõs számban
diagnosztizált és bejelentett fertõzõ betegségek ügyében végezte a helyszíni ellen-
õrzéseket, fertõtlenítéseket. A megelõzés fegyvereként védõoltásokat alkalmaztak,
melyeket az illetékes orvosok és védõnõk biztosítottak az érintettek számára. Ha ak-
koriban még kevés betegség ellen volt is hatékony védõoltás, a magyar, és ebben a
pécsi rendszer jól mûködött. A megelõzéshez tartozott a lakókörnyezeti rendezés
elõírása, ezekkel a fertõtlenítõ tevékenység hatékonyságának növelését kívánták
biztosítani. A hatékonyság sajnos éppen ott volt a legkisebb, ahol leginkább szükség
lett volna arra (sok elhanyagolt házcsoport, cigánytelepülés stb.). Problémát jelentet-
tek a nem megfelelõen kialakított munkásszállások hiányosságai, az ingázó, ill. ván-
dormunkások helyzete, a tisztálkodás hiányosságai utóbbiak esetében, a tetvesség,
ezáltal a fertõzések esetleges továbbítása, súlyosbítása.
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Nagy feladat hárult a járványügyre a gyermekbénulási megbetegedési világ-
járvány magyarországi és pécsi megjelenése során. 1957-ben az addigi évi 1–2
esetrõl Pécsett több tízre emelkedett a megbetegedettek száma. Központi intézke-
dés született a Salk-féle oltóanyaggal végzendõ védõoltás biztosítására, és ezt kö-
vetõen az érintett populáció oltását jól megszervezve el is végeztük: szinte az
egész köjál-állomány és a védõnõi kar vett részt ebben a munkában. 1958-ban a
hatékonyabb Sabin-oltóanyaggal ismét végrehajtottuk az oltási procedúrát. Az ol-
tóanyag is, munkánk is eredményesnek bizonyult, 1960 után városunkban gyer-
mekbénulási megbetegedés nem fordult elõ.

A fertõzõ betegségek elõfordulási számaránya az 1950-es évekhez viszo-
nyítva egy évtizeden belül csökkent. Jelentõs volt a hastífusz, a diftéria, a szamár-
köhögés eseteinek visszaszorulása; emelkedett viszont a fertõzõ májgyulladás és
a Coli-baktérium által okozott fertõzések száma (pl. bölcsõdei járványok, stb.).

Az élelmezés-egészségügy terén jelentõs volt az ellenõrzendõ élelmiszer-
ipari és kereskedelmi egységek száma, a fõzõkonyhák gyors szaporodása, továbbá
a piaci és vásári kezdetleges élelmiszer-kereskedelem. A gyorsan és szakszerûtle-
nül létrehozott munkásszállásokon sok esetben fõzõkonyhát is mûködtettek, szak-
képzett dolgozó nélkül. Bár a tejiparban és a húsiparban jelentõs fejlesztéseket üte-
meztek, ezekben is, de fõként a sok kis egységben vett bakteriológiai minták
pozitivitása növekedett. Ezen a helyzeten többek között úgy kívántak javítani, hogy
ún. „minimum tanfolyam”-okat szerveztek, melyeken az alapvetõ higiénés feltételek-
rõl, a tisztítás-fertõtlenítés alapelemeirõl kaptak a dolgozók ismeretet. Külön konyhai
és kereskedelmi tematikát alkalmaztak az elõadók.

A tanfolyamok hasznosnak bizonyultak, a késõbbiekben is szervezték azo-
kat. A szakképzett dolgozók számára is jótékony továbbképzésnek bizonyultak.

Az ételmérgezések száma az elsõ tíz évben lényegében nem változott, de a
megbetegedettek ápolási napjainak száma csökkent, ami a jó irányú fejlõdés jele.
(Ételmérgezések azóta is igen „váratlanul” alakulnak) Az ételmérgezés kiváltó
okát, a kórokozót mindig sikerül kimutatni; az okozó felelõssége sajnos más téma.

Az élelmiszerek szállítása sok tekintetben kezdetleges, az ún. „hûtõlánc”
még ismeretlen volt, aminek élelmiszer-, ételromlás lehetett a következménye. Ezt
aztán forgalomból kivonás stb. eljárás követte, amelyben szükség esetén az illeté-
kes Állategészségügyi Hatósággal karöltve jártak el.

A munkaegészségügy vonalán az iparágankénti felmérés volt a kezdõ
elem 1956-ban. A higiénés szemlék („körültekintés”) tapasztalatai alapján szüksé-
ges intézkedésekre igen sok üzemben került sor. Sok-sok kisüzem, KTSZ mûkö-
dött rendkívül kezdetleges körülmények között, a fejlesztés anyagi lehetõségének
szinte teljes hiánya mellett.

A szemlék mellett igen fontos módon különbözõ laboratóriumi mérésekre
került sor, és ezek adatai alapján lehetett a megfelelõ intézkedéseket megtenni, ill.
azokat végrehajtatni. Elsõk között a pormérés szerepelt mind a szilikózis-veszé-
lyes iparban, mind a bányászatban. A szállópor mérési módszere után elõrelépést
jelentett az ún. „gravimetrikus” mód, melynek során a mérési eszközben lecsapódó
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összes por mennyiségi adata és az abban található anyagfajták voltak kimutatha-
tók ill. mérhetõk.

A dolgozók védelmére ezek alapján a munkakörnyezet javítására adtunk elõ-
írást, pl. vizesfúrás a bányákban, nedves takarítás az átépített padozatú ipari létesítmé-
nyekben (pl. Zsolnay-gyár). Következõ lépésként a szellõztetés, elszívások, félig-zárt
technológiák stb. konkrét megtervezése és kialakítása vált lehetõvé. A munkahelyi por-
koncentráció csökkenése a portüdõ-megbetegedések (szilikózis) létrejöttében gyors ja-
vulást nem hozhatott létre, mivel e betegség hosszú idõtartam alatt fejlõdik ki. A kifejlõ-
dés ütemének (pl.10–15 évrõl 20 évre stb.), azaz a betegség kimutathatóságának
idõbeli növekedése megfigyelhetõ lett. Ez a változás a finomkerámia területén korábban
megfigyelhetõvé vált, mint a bányászatban. A Mecseki Ércbányászati Vállalat köz-
egészségügyi felügyelete nem tartozott a helyi hatóságok feladatkörébe. Az Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) 1991. évi megalakulását követõen a
bányák bezárási elõkészületei során a külszíni munkaterületek kerültek a Városi ÁNTSZ
felügyeletébe a különbözõ kft.-k alakulása idején.

A munkahelyi zajmérés ez idõben fejlõdött az eseti ellenõrzésbõl „zajtér-
kép”-ek készítési módjára. A mérési sorozatokkal iparági és technológiai adatok
összesítése jött létre, ez a megalapozott intézkedéseket tette egyszerûbbé.

A munkalégtér kémiai szennyezõdésének mérései mind nagyobb számban
kerültek sorra: a kezdeti 5–6 féleség után kb. húsz anyagra vonatkozó mérési mód-
szert tudott a laboratórium fejlõdése biztosítani. Ezzel párhuzamosan vezettük be az
ún. „biológiai” ellenõrzéseket, amikor a dolgozók testnedveibõl (vér, vizelet) mutatta
ki a labor az ártalmas anyag szervezetbe jutott mennyiségét, ill. az illetõ anyag szer-
vezetben módosult formájának adatát. Az elsõ vizsgálati mód az ólomra vonatkozott,
majd a káros anyagok sokfélesége került az ún. „expozíciós” ellenõrzés ütemezési
rendjébe. Mind a munkahely légterében, mind a dolgozók testnedveiben talált
egészségre ártalmas anyagok adatai, más, vérképzõ adatokkal együtt határérték-
hez viszonyítva adták meg a hatósági elõírás megalapozottságát. A védelemre,
megelõzésre többféle lehetõség is kínálkozott: pl. oldószer-csere, általános vagy he-
lyi szellõzés kialakítása, egyéni védelmi eszköz biztosítása stb. Sok iparágban voltak
oldószerek és olyan egyéb anyagok használatban, melyek következtében foglalko-
zási betegségek is kialakultak. A részletes expozíciós vizsgálatok ütemezett végre-
hajtásával kívántuk a megbetegedések kialakulását megelõzni. A mûszaki-technoló-
giai szakemberekkel a mért adatok alapján sok egyeztetésre került sor, és sikerült a
kielégítõ javítási módokat létrehozni a dolgozók javára.

A fizikai munka terhelési viszonyait, a hõ-munka körülményeit is vizsgáltuk. Az
igen terhelõ súlytöbblet rendezésére gépi-technológiai, pl. csõvezetékes megoldá-
sok kerültek kialakításra; ezekkel fontos módon különösen a nõk esetében sikerült a
munka terhelési nagyságát csökkenteni. A szélsõséges meleg-munkahelyek, így
például a Zsolnay-gyári körkemencei kirakómunka csak új típusú kemencék beállítá-
sával voltak megszüntethetõk.

Az iskola-egészségügy, más, ma is használt fogalomként ifjúság-egész-
ségügy, a meglévõ létesítmények ellenõrzésén és ezek alapján tehetõ intézkedése-
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ken kívül az új oktatási létesítmények tervezése során tudta a higiénés feltételeket
érvényre juttatni. Ebben az idõszakban sok iskola, óvoda épült, melyekben az
egészségügyi feltételek kialakítása a hatóság segítségével rendezhetõvé vált. Gon-
dos vizsgálatokat végeztek a tantermi megvilágítási erõsség tekintetében, melyek
eredményei azt mutatták, hogy a tantermek többségében helytelenül van kialakítva a
mesterséges világítás, de sok kívánnivalót okoztak a természetes fénnyel összefüg-
gõ tételek is. A javítást sok régi épületben igen nagy nehézségek árán és költsége-
sen sikerült csak megoldani. Foglalkoztak a tornatermek felszereltségi és szellõzési
viszonyaival. A kielégítõ terem kevés volt, néhány iskolában egyáltalán nem volt tor-
naterem. Ezért többféle fejlesztést írtak elõ, és megfelelõen szakaszolva történtek is
elõrelépések. A játszóterek viszonyainak vizsgálata nyomán elõírást adtak a rende-
zésre: a takaríthatóság biztosítására, a felszereltség (pl. játékszerek) normáinak be-
tartatására. A homokozók bakteriológiai és biológiai vizsgálatait is elvégezték, és a
homokcsere indokait ezek eredményei alapján elõírták. Sajnos, ez még ma is gond.

A KÖJÁL-idõszak másfél évtizedében a jövõ generációja érdekében tett in-
tézkedések alapján a tanácsi szakigazgatási szervek hasznosítani tudták a higiéné
elemeit.

Az egészségügyi felvilágosítás és nevelés a mûvelõdési házak és oktatá-
si intézmények keretében végzett munkát részesítette elõnyben, de az üzemek te-
rületén is végeztek ilyen tevékenységet. Mind az üzemek, mind a körzeti orvosi la-
kóterületeken sok segítséget kaptak a vöröskeresztes alapszervezetektõl.

A csoport segítséget tudott adni az ebben a tevékenységben részt vállaló or-
vosok, tanárok részére elõadói segédanyagok, brosúrák, de fõként szakszerû fil-
mek biztosításával. A filmek kikölcsönzésén túl szükség esetén annak kiszállításá-
ban, esetleg levetítésében is közremûködtek. A lakosság és az ifjúság így elért
aránya évrõl évre emelkedett.

Ahogy azt az elõbbiekben említettem, a kerületekben mûködõ közegészség-
ügyi-járványügyi csoportok tevékenységére nem térek ki, mivel egyrészt nem
KÖJÁL-szervezetként mûködtek, másrészt viszont hangsúlyozni kell, hogy a hasz-
nosan mûködõ elsõ fok mindig segítség a másodfok részére, ez természetesen vi-
szont is igazság. Ilyen tekintetben a szakágak szerinti együttmûködés jól alakult.

Amikor a teljes-értékû KÖJÁL és a kerületi csoportok együttmûködése már
szép eredményeket tudott felmutatni, a kormányzat 1972. december 31-ével meg-
szüntette a megyei jogú státuszt, tehát megszûnt Pécs város kiemelt jogköre, és ter-
mészetesen az addig mûködõ kerületek. Ezzel együtt megszûnt a Pécs M. J. Városi
KÖJÁL, és megszûntek a kerületi közegészségügyi-járványügyi csoportok is.

1973. január 1-jével új szervezet alakult a közegészségügyi-járványügyi fel-
adatok ellátására, a Pécs Városi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálat (KJSZ)
mint elsõfokú intézmény, a másodfok a Baranya Megyei KÖJÁL keretében mûkö-
dött. A szolgálat a központi és kerületi dolgozók mintegy felébõl jött létre, a többiek
a megyei intézményekbe kerültek. Ugyanide csatolták a fertõtlenítõ intézetet is.
Eszerint az átlagosan 40 fõs városi állományból 18 fõvel indult az új elsõfokú intéz-
mény. Ebben a korszakban a korábban elindított munkát folytattuk. Az elvek, mód-
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szerek, vizsgálatok és intézkedések a város egésze számára további közegész-
ségügyi-járványügyi hatósági hátteret biztosított. Az 50 évbõl ezáltal a hosszabb,
nem KÖJÁL-idõszak minden szakterület számára is fejlõdést tett lehetõvé, és min-
den szakterület felhasználta a tudományos elõrelépés adott lehetõségeit. A me-
gyei laboratóriumokkal megfelelõen folytatódott az együttmûködés, hiszen labora-
tóriumi bázis nélkül munkásságunk féllábú lett volna.

További átszervezést érintek azzal, hogy 1979-ben a kormányzat megszün-
tette a járásokat, így a Pécsi Járás közegészségügyi dolgozói közül 3 fõ került vá-
rosi állományba, de ugyanakkor 31 városkörnyéki települést soroltak a város ellá-
tási kötelezettségébe.

Az eddig érintetteknél nagyobb változásról azért kell írnom, mivel az már a
jelen. 1991-ben létrehozták az Állami Népegészségügyi-Tisztiorvosi Szolgálatot.
Ez mint „régi-új” kezdte meg munkáját budapesti fõhatósággal és megyei, városi
intézetekkel, így a Pécs M. J. Városi Intézettel is. A feladatkör lényegesen módo-
sult, a szükséges személyi és gazdasági feltételek biztosítása nélkül.

Befejezésnek illõnek tartom az 50 év tiszteletére az intézmény(ek) vezetõi-
nek följegyzését, valamint hozzáfûzöm az irodai elhelyezés eseményeit is.

Ratkóci igazgató 1971. évi nyugdíjazása után dr. Karácsonyi Etelka kapott igaz-
gatói kinevezést, mely a szervezeti átalakulás után már 1973. január 1-jétõl KJSZ ve-
zetõ-fõorvosi státusszá módosult. Budapestre történõ távozása után 1976-tól dr.
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Zelles Mária volt a KJSZ vezetõje, és nyugdíjazása után 1987-tõl dr. Ambrus Ilona.
Az új megnevezésû intézet, az ÁNTSZ elsõ vezetõje 1991-tõl dr. Molitor Ágota volt,
mint a Pécs M. J. Városi ÁNTSZ tiszti fõorvosa. Nyugdíjazása után 1998-tól a munka-
körben dr. Ruppert Ferenc dolgozott. Utóbbi megyei tiszti fõorvoshelyettesi kinevezé-
se után 2001-tõl dr. Herke Matild lett a városi tiszti fõorvos. Az idõközbeni átszervezés
után „kisrégiós” megoldásként létrejött ÁNTSZ Pécsi, Sellyei, Siklósi Városi Intézet
tiszti fõorvosa 2005. október 1-tõl dr. Török Katalin lett.

A közegészségügyi hatóság elhelyezése a következõképpen alakult: a Me-
gye utca 21. sz. alatti épületben 1956–64. között dolgozott a központi állomány; a
kerületi csoportok az illetékes kerület elhelyezési lehetõségei szerint. A Megye ut-
cából 1964-ben ideiglenesen a Városi Tanács épületében helyezték el, mivel az
Egészségügyi Minisztérium már terveztette a közös KÖJÁL-székházat, amely
1973 õszén készült el. A beruházási program változásai miatt sok esetben vettünk
részt a minisztériumi tárgyalásokon. Ez ugyan két KÖJÁL számára épült, de a me-
gyei intézet tiltakozott beköltözésünk ellen. A megyei és városi illetékes vezetõk
döntése végül is azt eredményezte, hogy elfoglalhattunk a létszámunk alapján
szükséges négyzetméterben biztosított területet, de mintegy az önállóság jelképes
megszüntetésével négy szinten elhelyezve. A beköltözés megtörtént, a fogadtatás
barátságtalan volt.

A késõbbi idõszakban a megye részérõl ismételten fölvetõdött a városi inté-
zet kiköltöztetési igénye, ehhez azonban sem a megye, sem a város nem tudott he-
lyet biztosítani. Az ÁNTSZ megalakulását követõ tényleges megyei többlet-tevé-
kenység figyelembevételével az egészségügyi kormányzat intézkedett: a városi
intézet számára megvásárolta a Mátyás király utca 32. számú, mûemléki védettsé-
gû, átépítés alatt álló épületet. A befejezõ munkákat már a városi intézet irányíthat-
ta. Így 1996 õszén az akkor már 40 éve mûködõ hatósági intézmény végre önálló
székházába költözhetett.

Az ötvenéves évforduló alkalmával a KÖJÁL mûködési leírását tehát a jog-
utód intézmények szervezési dolgait is magába foglaló képben adom közre. A
megnevezés változott, több esetben a tevékenység részletei is módosultak, de a
lényeg ugyanaz maradt, ami már a 18. századtól elindult, és ahogy azt a visszapil-
lantás érzékeltetni kívánta. Az örömteli munkát a sokszor keresztezõ szervezés és
költözés nem tudta meggátolni; az érdemi tevékenységet a sokszor nehéz körül-
mények nem akadályozták.

A KÖJÁL és jogutód intézetekben jelen dolgozat szerzõje 1956. július 15-tõl
2000. január 31-ig dolgozott. Szép volt.

89

PÉCSI VÁROSI KÖJÁL

89
PSz_2006-02.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2006_02_Nyar\2006_02_Nyar_10.vp
Wednesday, February 13, 2013 10:17:29 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



ÕHLMÜLLER MIKLÓS

VOLT EGYSZER EGY IRODALMI SZÍNPAD

Rám köszönnek utcán, autóbuszon, a vásárcsarnokban és én meglepõdve,
sokszor értetlenül fogadom a figyelmes üdvözléseket, de látják rajtam, hogy kuta-
tok az emlékeimben, honnan az ismeretség. Rögtön hozzáteszik, hogy én nem is-
merhetem õket, de õk emlékeznek rám az irodalmi színpad elõadásairól, melyek
sok maradandó élményt jelentettek számukra.

Talán soha sem beszéltünk róla, kinek mit jelentettek, mit pótoltak, milyen él-
ményeket, ajándékokat adtak azok az évek, s amiket tettünk. Nem beszéltünk róla,
mert kimondatlan éreztük egymás lelkének e munkálkodás által jobbított állapotát.
Éreztük a különben is kimondhatatlant. Merészen hadd rokonítsam Pilinszky János
költészetrõl szóló vallomásával: „Sokszor se lankája, se emelkedõje. Szakadék
elõtte, szakadék utána. Lehetetlen meghúzni grafikonját. Egy biztos, hogy magas-
lat. Világosság, amelynek napja és napjárása ismeretlen.”

A hírvivõ-közvetítõ szerepérõl egészen soha nem mondtam le. Az elsötéte-
dõ színházi nézõtér misztikus hangulatában megszólaló gong, mint a templomi
áhítatosságra hívó harang szava, szívdobogtatóan imádságos pillanatokra han-
golt; máskor a zenei nyitány úgy hatott rám, mint féken tartott katonalóra a hívó
trombitaszó. Nem láttam persze tehetetlenségében könnyezõ katonalovat.

Az együttes valamikor a negyvenes évek második felében alakult. Akkor,
amikor Hajnal Ernõ tanár úr, hadifogságból szabadulva, megvetette Pécsett már a
lábát, és játszani is támadt kedve.

De ki is volt Hajnal Ernõ? A régi pécsiek talán még emlékeznek rá, és tudják,
milyen jelentõs szerepet játszott évtizedekkel ezelõtt Pécs kulturális életében. Úgy
gondoljuk, hasznos és talán illõ is, hogy felidézzük tevékenységét. Emlékezzünk
és emlékeztessünk a kiváló tanárra, elõadómûvészre, rendezõre és az általa életre
hívott Irodalmi Színpadra.

Szegeden 1930-ban szerzett tanári diplomát. Közeli kapcsolatba került Sík
Sándorral, akinek szerzõi estjein gyakran fellépett. Bodnár Elek színmûvésszel
együtt tolmácsolták a papköltõ szebbnél szebb verseit.

Pécsre 1931-ben került tanárnak a polgári fiúiskolába. Önéletírásában pécsi
éveinek kezdetérõl így ír. „Pécsett egyszerre befutottam”. Kocsis László költõ – akit
még szülõvárosomból, Szombathelyrõl ismertem – szerzõi estjén szerepeltem. Si-
keres fellépésem után már otthon voltam Pécsett. Szinte nem volt olyan jelentõs
kulturális esemény, melyen ne szerepeltem volna.”

A Pécsi Nemzeti Színház felkérésére, mint vendég eljátszotta a Sasfiók és a
Hamlet címszerepét, a Passióban Jézus szerepét, és rendezte a Bolond Ásvainé
címû színmûvet.

Esztergár Lajos polgármester tanulmányútra küldte a fõvárosba, hogy a szín-
házakban, filmmûtermekben folyó munkát tanulmányozza. A pécsi egyetemen elin-
dította és vezette a nagysikerû magyar kiejtési versenyeket az 1940-es években.
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A pécsi leánygimnáziumban (zárdában) vezetett együttese rendezésében be-
mutatta a Stuart Mária, Árva László és István király címû drámákat. A fõszereplõ
Czéh Gitta, az intézet tanulója volt, késõbb a Déryné Színház Jászai-díjas mûvésze.

A háború utolsó évében katonai szolgálatot teljesített századosi rangban.
Majd két és fél év szovjet hadifogság következett. A cerepoveci hadifogolytáborban
megszervezte a tábori színházat, és rendezésében elõadták Madách Imre Az em-
ber tragédiája címû drámai költeményét. A rendezésen túlmenõen Lucifer szerepét
is õ alakította. Éva szerepét Sértõ Károly középiskolai tanuló (késõbb tanár Pé-
csett), Ádámot Turgonyi Pál színmûvész játszotta.

A Janus Pannonius Gimnáziumba 1948-ban nevezték ki igazgatónak, majd
késõbb a Megyei Népmûvelési Osztályra került vezetõnek. Munkájával minden te-
rületen dicsérendõ eredményeket ért el, vezetésével az irodalmi színpad is sikere-
sen mûködött, mégis állandó gáncsoskodás kísérte törekvéseit.

Önéletírását így fejezi be: „Huszonkilenc évig voltam Pécsett. A legnagyobb
szeretettel és hálával gondolok az ottani évekre, tanítványaimra, barátaimra.
Egyes körök miatt terveimet nem tudtam megvalósítani, ezért állásomról lemond-
tam és a fõvárosba költöztem.”

Budapesten is vezetett irodalmi színpadot. Együttesében, gimnazistáként
szerepelt Huszti Péter és Szegedi Erika is. Felesége halála után az Ódry Árpád
Színészotthon lakójaként 1996-ban halt meg. Temetését elõre megrendezte. Ham-
vait kívánságának megfelelõen szétszórták. A szertartás alatt felolvasták elõre
megírt búcsúlevelét, melyet a Kis Hercegbõl vett idézettel zárt: „Jól csak a szívével
lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.”

Elõször csak tanítványait ösztönözte színjátszásra, de ahogy az egyre jobb-
nevû társaság egyszer-egyszer a nagyszínházban is bemutatta produkcióját, s a
színpad vonzásába az iskolapadokból rég kinõttek is bekerültek. Tagja volt a szín-
játszó körnek középiskolás, egyetemi hallgató, fõiskolai tanár, a város fõgyógysze-
része, vegyész-közgazdász, banktisztviselõ, agronómus, villamoskalauz, építõ-
ipari segédmunkás és bányász. A mûvészeti színvonalát némiképp minõsítette,
hogy például Tomanek Nándor, a késõbbi kétszeres Jászai-díjas, Érdemes mû-
vész, Kiváló mûvész, és a Rádiókritikusok díjával kitüntetett színmûvész is évekkel
korábban ebben a körben bontogatta szárnyait, akkor még mint városi tisztviselõ.

Jó iskola volt és kiváló baráti kör. Aki beszédét kívánta pallérozni, annak a
versmondás szigorú fegyelme segített, a versek mulaszthatatlan elemzése az iro-
dalmi ismereteket bõvítette, a színjátékok a színpadi mozgást edzették, s mert a
produkciók minden résztvevõre hárítottak valamiféle munkát, a játékon kívül, a
szervezéstõl a díszletezésen át az ügyelésig, a szunnyadó készségek sokirányú
fejlesztésében sem volt utolsó iskola.

Az életre hívott ifjúsági színház emlékezetes sikerû bemutatója volt a Pál utcai
fiúk. Az 1955. május 5-én megjelent Dunántúli Napló az Édes grund üzenete címmel
így írt az elõadásról: „Az élményt, a lelkendezõ örömöt egy lelkes, fáradhatatlan és
tehetséges pedagógusnak – Hajnal Ernõnek köszönhetjük, aki Pécsre varázsolta a
»grundot«, és hét iskola növendékeibõl és tanáraiból kovácsolt együttesével fittyet
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hányva a parányi színpad korlátolt lehetõségeinek, színre hozta a Török Sándor által
dramatizált formában Molnár Ferenc klasszikussá vált regényét a »Pál utcai fiúkat«.
A szereplõk közül különösen a kis Hajnal Rezsõ (Nemecsek), Kovács József (Boka),
Kiss László (Ács Feri), Truka István (Csónakos), Hajduczki és Horváth Péter (Kolnai
és Richter) emelkedtek ki. A felnõtt szereplõk közül meg kell említeni dr. Baranyai
(Janó) és Novotarski Miklós (Nemecsek apja) kiemelkedõ alakítását.”

A Bajor Gizi színjátszó együttes megalapítójaként 1957. november 13-án
megrendezte és bemutatta Niccodemi: Tacskó c. vígjátékát, Bittner Rózsi és
Õhlmüller Miklós fõszereplésével. Már az elsõ bemutató elõadás megmutatta,
hogy van jövõje e nemes kezdeményezésnek, mert három teltházas elõadást
eredményezett. Majd ezt követte november 20-án Titó Strozzi: Játék és valóság
címû színmûvének bemutatása. A bemutatót még két elõadás követte, mert az ak-
kori színház igazgatójának bejelentésére való hivatkozással, hogy amatõr együt-
tes ne játszhassa a darabot, a Szerzõi Jogvédõ Hivatal letiltotta. Meglepõdve vet-
tük tudomásul a hivatkozást és a döntést.

Az a Hajnal Ernõ, aki a Pécsi Nemzeti Színház felkérésére eljátszotta a Sas-
fiók és a Hamlet címszerepét, a Passióban pedig Jézus szerepét és rendezte a Bo-
lond Ásvainét, ugyanis egyszerre csak méltatlanná vált Titó Strozzi színmûvének
megrendezésére és Horváth Erzsébettel a kétszereplõs mû eljátszására.

1957 õszén nagy változást hozott az együttes életében az irodalmi színpa-
dok megalakulásának lehetõsége. A Bajor Gizi Mûvészegyüttes szervezetileg
megvált a Városi Mûvelõdési Háztól, így Budapesttel csaknem egy idõben Pécsett
a Hazafias Népfront Írócsoportja és a TTIT Irodalmi Szakosztályán belül Irodalmi
Színpaddá lett, s folytatta sikerekben gazdag szereplését mint az ország elsõ nem
hivatalos irodalmi színpada, nevében és programjában is.

Az elsõ bemutatkozás 1957. november 10-én, szombaton és vasárnap az
Arany János-est lett, amelynek két nap alatt hatszáz hallgatója volt. A dicséret és
elismerés hangján szólhatunk valamennyi szereplõrõl. Mindegyikük versmondása
élményt jelentett. A tiszta, szabatos kiejtés, a versek átélése, pátosz nélküli, nagy-
szerû erõvel való elõadása sokáig emlékezetes marad azok számára is, akik hall-
gatták. Úgy gondoltuk akkor, hogy az irodalmi színpadnak van jövõje Pécsett. Pécs
eddig a zene városa volt. Reméltük, hogy az irodalmi színpad példája Pécset az
elõadó-mûvészet városává teszi. Így írt a sajtó a bemutatkozó díszelõadásról, az
est sikerérõl. Mégis akadtak akik megkérdõjelezték a versek kiválasztását. Lehet,
hogy a tizenegy versnek nem mindegyike tartozott a költõ legnagyobb versei közé,
de Arany mûvészetének sokszínûségérõl, gazdag eszmevilágáról, és formamûvé-
szetérõl híven tájékoztattak a bemutatott mûvek.

Kiemelkedõ volt Sugár Gyõzõ Walesi bárdok-, Õhlmüller Miklós Szondi két
apródja-, és Horváth Erzsébet Ágnes asszony-tolmácsolása.

Meglepõ volt, hogy két héttel késõbb a TTIT székházban rendezett Arany-
esten a rendezõk kérésére ki kellett hagyni a Walesi bárdok címû verset, melyet a
Pécs Városi Mûvelõdési Házban rendezett emlékesten Sugár Gyõzõ elõadásában
a közönség szûnni nem akaró tapssal jutalmazott.
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Itt kell megemlíteni a hivatásos mûvészekbõl álló Budapesti Irodalmi Szín-
pad igazgatójának üdvözlõ táviratát, amelyet a díszelõadás sikerét méltató sajtó-
kritikák ismeretében küldött, üdvözölve az együttest és annak vezetõjét: „Hajnal
Ernõ mûvészeti vezetõ, Ifjúsági Színház. A Pécsi Irodalmi Színpad díszelõadása
alkalmából az irodalmi színpad vezetõsége forró szeretettel üdvözli Önöket, és
munkájukhoz nagyon sok sikert kívánunk. Szendrõ Ferenc igazgató”.

Célul tûztük ki, hogy Pécsett, Baranyában a klasszikus és mai költészet, va-
lamint a hivatásos színházak által nem játszott, s így kevéssé ismert klasszikus
drámairodalom megismerõje és ismertetõje legyen.

A mûködés állomásai: Arany János, Ady Endre, Radnóti Miklós, József Atti-
la, Puskin, Majakovszkij, Federico Garcia Lorca költészetének, a világirodalom
szerelmi lírájának, szabadság és békeharcának, a pécsi és a dél-dunántúli költõk
és írók: Csorba Gyõzõ, Takáts Gyula, Lovász Pál, Bárdosi Németh János, Ga-
lambosi László, Pál József, Tüskés Tibor, Kende Sándor, Székely Júlia és még so-
kan mások, valamint a drámairodalom ékköveinek bemutatása, elõadása a célok
megvalósítását igazolják.

A produkciókat az irodalomkedvelõ közönség érdeklõdése minõsítette. A
400 fõt befogadó terem rendszerint szûknek bizonyult és az Irodalmi Színpad mû-
ködésének harmadik évadában bérletként meghirdetett öt bemutatójára elõvétel-
ben minden jegy elkelt. Minõsítették az elõadások színvonalát az irodalmi színpa-
don vendégeskedõ meghívott és elõadást vállaló személyek is. Bölöni György,
Fodor József, Jancsó Adrienne, Gyergyai Albert, Makay Gusztáv, Kolta Ferenc,
Jablánczy László, Gulya János.

Minõsítésnek számítható az is, hogy egy idõ múltán a Pécsi Nemzeti Színház
mûvészei keresték a lehetõséget, nem restellték a velünk egy mûsorban való fellé-
pést. Szabó Ottó és Somló Ferenc közremûködését mutatják elõször a megõrzött
plakátok, meghívók. Aztán már egyre bõvült a kör: Fülöp Zsigmond, Illés Éva,
Margittai Ági, Avar István, Tréfás István, Bánffy György, Medgyesi Mari, Tánczos Ti-
bor, Pataki Erzsi, Lelkes Dalma, Nagy Attila, Koós Olga, Spányik Éva, Koppány Mik-
lós és mások közremûködése segítette az irodalom szolgálatának mûvészi érlelését.

Két évvel korábbi Ady-est iránti városi érdeklõdés és siker, melynek elõadó-
ja Makay Gusztáv budapesti irodalomtörténész volt, tüzelte az együttest arra, hogy
Adyról-Adyval és az õt jól ismerõkkel szóljanak. Így került sor a 77 éves Bölöni
György meghívására, akit Fodor József kísért el erre az útjára. Az 1957. március
15-én indult Élet és Irodalom alapító fõszerkesztõje a meghíváskor nem kérdezte,
kivel-kikkel lép pódiumra, örömmel vállalta, mint mondotta egy késõbbi beszélge-
tés során. Pedig 77 évesen már kevés ember mozdul szívesen, haláláig serényke-
dett, ösztönözte õt dédnagybátyja, Kölcsey szelleme és Ady barátsága, eszmero-
konsága. A méltató újságíró mondta róla: alkalmatlan emberek bûneit látva nem
átkozódott, kész volt „diófát ültetni, holott biztos lehetett benne, a termésbõl neki
már nem igen lesz része”.

Ez a baranyai kirándulás amolyan diófa-ültetésnek számítható. A személyes
találkozás, kézfogás és beszélgetés „az igazi Ady” írójával. Három nap alatt négy-
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szer lépett velünk a közönség elé a Liszt Ferenc Teremben, ahol az Adyval a bará-
ton keresztül találkozni kívánók tömege zsúfolta elõadásról elõadásra a széksoro-
kat. Az est vendége és elõadója Bölöni György volt. Szokványos ünnepi beszéd
helyett Fodor József kérdezett, Bölöni György válaszolt. Ketten beszélgettek,
majdhogy csak önmaguknak, s a dialógusból bontakozott ki a kép Ady emberi
nagyságáról, és költészetének világirodalmi jelentõségérõl.

Fodor József hazatérve, március 12-én az Élet és Irodalomban számolt be
az eseményrõl: „Nem mindennapi élményben volt része annak a felnõtt és ifjú, sok-
féle foglalkozású, rétegezõdésû közönségnek, aki a Pécsi Irodalmi Színpad márci-
us elsején és másodikán megtartott Ady elõadássorozatában a komlói tágas kultúr-
termet, a Pécsi Erkel-elõadótermet, majd a Leõwey Klára Intézet nagytermét
zsúfolásig megtöltötte, mint ahogy nem mindennapi élmény volt mindez a Pestrõl
lerándult elõadóknak sem. […] Csak a lelkesedés képes (persze ha a tehetség
sem hiányzik) arra, hogy oly különbözõ foglalkozású fiatalok úgy adjanak elõ, oly
mértékben megmunkált, minden fölösleges deklamációtól mentesen, leegyszerû-
sített, reális stílusú, minden árnyalatot kihozó mûvészettel, ahogy ezek a versmon-
dók csinálják. Meg kell mondanom, hogy nem egy gyakran bizony nagyon is külsõ-
séges, modoros »fõvárosi hivatásos« mûvész is tanulhatna hébe-hóba egy kis
természetességet ezektõl a pécsi elõadóktól, akik nem hivatásosak. És hogy ki mi-
lyen elõadást produkált? Szerintem mind jó volt.”

Mindezt megerõsítik a sajtóban megjelent kritikák melyekben Tüskés Tibor
és Jabláczy László szólt elismeréssel az estrõl és az elõadókról.

Csillagosan szép lapja ez a nem egészen egy évtizedig élt Pécsi Irodalmi
Színpad történetének, amelyre mi, hajdani tagjai, ma is szívesen emlékezünk
vissza. Ma is elkelne, talán velünk együtt, noha a sors messze szórt bennünket
egymástól. De e szórásban a város oktatási és kulturális vezetõi is segítettek. Ke-
vésnek bizonyult – teltházak ellenére a közönség érdeklõdése, kevesek voltunk – a
megítélõ illetékesek szemében.

Ez idõ alatt „gazdánk, szállásadónk” volt a Városi Mûvelõdési Ház, a Liszt-
terem, a TTIT, s végül a Nevelõk Háza.

Másfelé tekintgetõ emberi, adminisztratív magatartásokból mindenütt csak
megtûrtnek érezhettük magunkat.

Gondjainkat hiába vette észre Bölöni György és Fodor József, akikre helyben
tartozott volna, elnéztek felettük, felettünk. Fodor József pedig megfogalmazta óvó
véleményét. „A Pécsi Irodalmi Színpadnak a jelekbõl ítélve jelentõsége és fontossá-
ga van. Támogatni kell, fel kell karolni jobban, mint olyan valamit, amely az irodalom
irányában való magas igényre neveli az embereket. Úgy látjuk, ennek az önkéntes
társulatnak meglehetõsen »Hamupipõke« helyzete van a híres-nevezetes Pécs vá-
rosában. Ez pedig olyan intézmény a maga magas, önzetlen nevelõ igényeivel,
amely ha nem volna, ki kellene találni, s ha már megvan, megcsinálták, a tiszta zene,
a magas irodalom nevében, nem szabad hagyni, hogy támogatás híján elsorvadjon.”

A Pedagógusok Szakszervezete által fenntartott Nevelõk Háza ugyan befo-
gadott bennünket, de a helyiség gondjaink mindvégig megmaradtak. Ha kellett, ta-
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karítottunk, fûtöttünk. Ülõ alkalmatosságokat hurcoltunk, szöveget gépeltünk, sok-
szorosítottunk. Valamennyit szívünkbõl tettük, talán azzal a gondolattal, hogy akié
a szemét, azé az elgurult garas is. A garasocska máig megmaradt, ami azért nem
kevés és néven nevezhetõ – az alapító tagok közötti barátság. Bérces Lívia, Hor-
váth Erzsébet, Lizitzky Gizi, Õhlmülller Miklós, Sugár Gyõzõ, Tasnádi Ottó, Varga
János és a késõbb hozzánk csatlakozó többiek, akik nálunk nevelõdtek, és ha az
életben hátra tekintenek, bizonyára hasonlóképpen gondolják. Többünk garasocs-
kája az az irodalmi és mûvészeti ismeretanyag, amely életünk más szakaszában
meghatározta késõbbi pályánkat.

Az Egy év az irodalom szolgálatában c. összefoglaló értékelés megmutatta,
hogy milyen fanatizmus és irodalomszeretet, energia és lemondás szükséges ah-
hoz, hogy napi nyolc, tíz órai munka mellett készüljünk fel azokra az elõadásokra,
amelyeknek bemutatását célul tûztük ki. Sokszor a lakásokon próbáltunk, s ennek
ellenére nagy tervek megvalósítása volt a cél az 1958-as programban. A „Lélek
idézése” címmel megszólaltattuk azon írók és költõk mûveit, akik Pécsrõl indultak
el. Volt József Attila-est, Puskin költészetét és Anyegin Hajnal Ernõ által dramati-
zált változatát bemutató est. A Pécsi Rádióban Három megye krónikája címmel
húsz elõadás és három hangjáték bemutatása, Szophoklész: Antigoné címû drá-
májának elõadása, versmondó és beszédmûvészeti kurzuson való közremûködés
valósult meg az év folyamán.

Az Antigoné-bemutatóról így írt Szente Ferenc a Dunántúli Naplóban: „Az
ókori görög mitológia ködbe veszõ alakjai támadnak fel újra, és lépnek a ma embe-
re elé eleven hús és vér alakként elmondani sorsuk tanulságát, hitet tenni az örök
emberi mellett, vívódva, elbukva keresni a tiszta, eszményi igazságot.”

A Pécsi Irodalmi Színpad nem választhatott volna jubileumi mûsorára alkal-
masabb darabot az Antigonénál. Nálunk félreérthetetlen, hogy nem a kötelezõ tisz-
telet lerovásáról, hanem az apostoli munkáról volt szó. A bemutatóról Jablánczy
László, a Népmûvészeti Intézet osztályvezetõje jelentésébõl az alábbiakat idézem:
„Az elõadás komoly irodalmi és mûvészeti teljesítmény volt. A rendezõ és a szerep-
lõk valóban hûek maradtak az irodalmi színpad célkitûzéseihez és szelleméhez,
nem akarnak színházat csinálni. Így nem is utánozzák a színházat, nem élnek sab-
lonokkal és színészi fogásokkal. A fõ szempont az volt, hogy a görög tragédia iro-
dalmi értékeit és erkölcsi tanítását kifejezésre juttassák. A Pécsi Irodalmi Színpad
Antigoné-elõadása az öntevékeny mûvészcsoportok mûködésének helyes irányát
példázza, amikor még egészestét betöltõ színpadi mû elõadásával is irodalmi mû-
veltséget szolgál a közönség és a szereplõk felé. Nagy érdeme, hogy az Antigonét
két szereposztásban hozta ki, és ezzel megsokszorozta a görög tragédia iránt ér-
deklõdõk körét.”

A bemutatót még tizenegy teltházas elõadás követte. Ezeknek hatása egyre
jobban növelte az irodalmi színpad elõadásai iránti érdeklõdést. Sajnos az akkori
pécsi színházi és mûvészeti vezetés az Antigoné elõadásának sikerét nemkívána-
tos konkurenciának minõsítette, és ehhez csatlakozott a Városi Tanács Mûvelõdé-
si Osztálya is.
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Egy várost rangsorolni sok minden alapján lehet, de ennek egyik jelentõs té-
nyezõje, hogy milyen a kulturális élete. Az irodalmi színpad a városnak egyik olyan
mûhelye volt, amellyel országos elismertsége folytán méltán büszkélkedhetett. Ezt
azok a meghívott elõadók fogalmazták meg írásaikban és kritikáikban, akik egy-
egy irodalmi est vendégeként megtisztelték a Pécsi Irodalmi Színpadot és a pécsi
közönséget.

A Pécsi Irodalmi Színpad rövid életének három idõszakát kell megkülönböz-
tetni: a születéstõl 1957. november 10-tõl, az azóta is sokat emlegetett Arany Já-
nos irodalmi esttõl az 1959. március 1-jei Ady estig tartó elsõ szakaszát, amelynek
mûvészeti munkája Hajnal Ernõ nevéhez kötõdik. Húsz bemutatót állított színpad-
ra elismerést és rangot adva mûködésüknek.

Hajnal tanár úr kevésszer beszélt róla, de elejtett szavaiból éreztük, sok gán-
csolója volt abban, hogy az igazi irodalom kedvelõinek mûvelt és értõ közönségét
toborozza. Kik, miért, hogyan? Csak gyanítottuk. Hogy nem Hajnal Ernõ volt az
oka, az csak távozását követõen vált igazán nyilvánvalóvá.

Hajnal Ernõ Budapestre költözése miatt gazdátlan maradt az Irodalmi Szín-
pad. Rövid ideig Nemerey Éva, majd Turián György, a Pécsi Nemzeti Színház ren-
dezõje volt a mûvészeti vezetõ.

Németh Antal 1959 õszén került Pécsre. Õvele már korábban találkozott az
Irodalmi Színpad tagsága. Hajnal Ernõ meghívására segítséget adott az Antigoné
címû darab színpadra állításához. A korábbi ismeretségben bízva õt kértük fel mû-
vészeti vezetõnek. Nagy örömünkre felkérésünket elfogadta.

A Magyar színészet nagy képeskönyvében ezt olvashatjuk Németh Antalról:
„(1903–1968) Berlinben színháztudományi doktorátust szerzett, majd hírlapíróként
számos színházelméleti és esztétikai cikket írt. Egy ideig a szegedi színház, majd
1935. május 31-én 32 éves korában fiatalon, de nem felkészületlenül lett a Nemzeti
Színház igazgató-rendezõje, 1944-ig. Felfrissítette és kibõvítette a színház reper-
toárját, õ szólaltatta meg elõször színpadon Tamási Áront és Németh Lászlót. Kitû-
nõ színészekkel egészítette ki a színház társulatát és sok technikai újítást vezetett
be. Fõrendezõje volt a rádiónak is. A háború után vidéki színházakban rendezett.”

A tömörített életrajz írója nem közölte, hogy bár az Igazoló Bizottság és a
Népbíróság nem találta bûnösnek, mégis az ötvenes évek végéig állás, jövedelem
nélkül élt méltatlanul elfeledve. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy elfo-
gadta felkérésünket és vállalta egy amatõr csoport vezetését. Hetente két alkalom-
mal voltak a próbák.

Ezeken a foglalkozásokon megnyílt elõttünk a 20. század irodalmának, mû-
vészetének világa. Németh Antal kiterjedt személyes kapcsolattal rendelkezett.
Munkakapcsolatban állt Herczeg Ferenccel, Móricz Zsigmonddal, Tamási Áronnal,
Németh Lászlóval. Barátság fûzte Illyés Gyulához és Márai Sándorhoz. Elmond-
hatjuk, hogy kora mûvészetének, irodalmának élõ tárháza volt.

Szám szerint 23 produkció felkészítésében volt tanárunk, mesterünk. Mûvé-
szi, pedagógiai módszerének sokrétûségét azonban nem lehet számszerûsíteni.
Egy-egy költõ, író megismertetéséhez, a mûvek elemzéséhez hallatlan mennyisé-
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gû ismeretanyagot vonultatott fel. Tudományosan kötõdött személyes élmény-
anyagához: a zenéhez és a képzõmûvészethez. Általa csodálatos és rejtélyes uta-
kon jutottunk el a mû megértéséhez és hiteles elõadásának megformálásához.
Fátyolos, rekedtes hangon beszélt, szuggesztív barna szemei tágra nyíltak, kifeje-
zõ mimikával olvasott fel egy-egy versrészletet. Tanítványi hûséggel ragaszkod-
tunk hozzá. Kötõdésünket barátsággal jutalmazta. Ugyan húsz-harminc év korkü-
lönbség és számtalan szellemi, társadalmi grádics állt közöttünk, kapcsolatunk egy
idõ után barátsággá finomodott. Hárman vagy négyen lehettünk a társaság törzsö-
kös tagjaiból, akik számára a tanár úr megszólítás, egy idõ után Tóni bácsira és te-
gezésre nemesedett.

A hûvös tartózkodó magatartás kölcsönösen érdeklõdõre, megnyilatkozóra,
beszélgetõre változott. Elmondta, hogy Balaton-vidéki parasztok elszármazott
utódjának tartja magát. Mosolyogva mesélte, hogy ha balatoni látogatásai során
olyan halász- vagy parasztemberrel találkozik, kit szintén Némethnek neveznek,
„szervusz, rokon” megszólítással köszönti. Megismertük németországi tanulmá-
nyának egynéhány epizódját is. Nagy figyelemmel hallgattuk, ha színházmûvésze-
ti, rendezõi elképzeléseirõl beszélt. Ilyenkor szemei tágra nyíltak, szája szegleté-
ben diákos, furcsa – talán dacos – mosoly jelent meg. Mintha azt mondaná: „majd
én megmutatom”. Hallottunk tõle történeteket a Nemzeti Színház kiemelkedõ szí-
nészeirõl, Bajor Gizirõl, Jávor Pálról, de soha nem tett említést arról, hogy háttérbe
szorításáért, a színházi életbõl való hosszú számûzetéséért személy szerint valakit
is hibáztatna.

A színház és a közönség kapcsolatáról azt tartotta, hogy a könyv, a kép, a
szobor önmagában is megálló, maradandó alkotás lehet, színház azonban nincs
közönség nélkül. A színház több mint szószék, katedra és újság együttvéve, mert
szemléltetõ formában dokumentálja az életsorsokat, befolyásolja ezreknek a lelkét
estérõl estére.

Az iskola nemcsak mûkedvelõket, hanem – korábban már név szerint is felso-
roltam – hivatásos színészeket is vonzott. Közülük egy volt Nagy Attilának a hozzánk
csatlakozása. Tasnádi Ottó a társaság egyik alapító tagja említette, hogy egy segéd-
munkásként dolgozó 56-os színész van a környezetében. (Tasnádi hét év szörnyû-
séges áristom és kõbányai szolgálat után, 1954-ben szabadult, ahol mint kereske-
delmista diák politikai fogoly, együtt feküdt poros szalmazsákon miniszterekkel,
egyetemi tanárokkal és olyan színészekkel, mint például Kiss Ferenc.) Másnap már
a tanár úr üzenetét vitte. József Attilából készülünk, ha van kedve hozzá, szívesen
látjuk verssel való bemutatkozását. Ezzel folytatódott Nagy Attila színészi pályafutá-
sa. A József Attila-esten a Nagyon fájt mondta nagy sikerrel.

Az idõszak pécsi irodalmi érdeklõdésének a jellemzésére érdemes elmonda-
ni, hogy az Irodalmi Színpad is, amely akkor a Nevelõk Háza keretében mûködött, és
a Felolvasó Színház is, amely a Városi Mûvelõdési Házban kapott otthont, bérleti
elõadásokat hirdetett, a kettõ együtt szám szerint tizenhármat, a meghirdetésekor
már eladott bérletekkel. Érdemesnek tartom a bérlettervek bemutatását is.
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Irodalmi Színpad:
október: József Attila emlékest, dr. Kolta Ferenc bevezetõ elõadásával
november: „Énekek éneke”, a szerelmi költészet élõ antológiája, dr. Nemerey Éva

bevezetõjével
február: „Pegazuson a föld körül”, a nagyvilág mai költészete, Gyergyai Albert köz-

remûködésével
április: „Dunának, Oltnak egy a hangja”, a szomszéd népek költészetébõl
május: „Pannónia költészete” a Dunántúl tükrözõdése irodalmunkban

Felolvasó Színház:
október: Régi magyar költõk Balassitól Vörösmartyig
november: Federico Garcia Lorca, a költõ halálának 25. évfordulója alkalmából,

András László elõadásával
december: Magyar balladák
január: A „Nyugat” költõi
február: Goethe „Faust II. rész
március: A „Jelenkor” szerzõi
április: Eugene O Neill drámái
május: Karel Capek drámái.

A felolvasó színházban Goethe Faustja elsõ részének szerepei még egé-
szében ránk osztódtak. Az oratórikus elõadásformának a kísérletezõi itt mi voltunk.
E program mutatja meg azt az irodalmi értéket, amelyet a rendezõ a Nemzeti Szín-
ház mûvészei és az irodalmi színpad tagjainak tolmácsolásában a város közönsé-
gének adott.

Ez a felsorolás nemcsak a pécsi közönség irodalom iránti érdeklõdését tük-
rözi, hanem a vállalkozás nagyságát is, melynek jelentõs hányada az irodalmi szín-
pad mûkedvelõire hárult, akik mindkettõben kivették részüket. Azonos értékkel –
sokszor nagyobb közönségsikerrel – voltunk részesei egy-egy elõadásnak és e
gyönyörû kiteljesedésnek még a magját is mi vetettük úgy, hogy idõnként a magán-
életünkbõl, a családunktól loptuk el.

A József Attila-est és a Goethe Faust elsõ részének bemutatása már a soka-
dik volt a Pécsi Irodalmi Színpad éveket egymás mellé sorakoztató programjában.
Utólag meglepõ ez a gazdagság és sokszínûség. Akkor, benne élve, valahogy nem
tûnt annyinak. A mûvelõdésért, a kultúráért felelõs vezetõi nem nagyon vettek tu-
domást létezésünkrõl. Pedig, ha más nem, Németh Antal személye mértéket adha-
tott volna e tekintetben.

Kezdeményezésünkben szó volt a falusi irodalmi akadémiákról, vizuális mûvé-
szettel kombinált irodalmi elõadásokról. Az elõbbire Bérces Lili, Õhlmüller Miklós, Su-
gár Gyõzõ, Varga János vállalkozott. A közelség, a könnyebb megközelíthetõség és a
fogadókészség kedvéért Mecseknádasdon indítottuk el, tíz elõadásban sûrítetten.

Terveinkben az is szerepelt, hogy az elõadásokat zenével, képzõmûvészeti
bemutatóval, könyvkiállítással tesszük teljessé. Ez csak részben valósult meg, mi-
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vel az ígért segítség elmaradt. Megfeneklett a Mecseki Fotóklubbal való együttmû-
ködésünk is. A két mûvészeti ág közös szerepeltetésére gondoltunk, „Dunántúl a
költészetben” címmel, oly módon, hogy a klub tagjai az elõadásra kiválasztott ver-
sekhez készítenek vetíthetõ illusztrációkat. Csak jóval késõbb, az irodalmi színpad
megszûnése után, dr. Oppe Sándor, a fotóklub elnöke és Õhlmüller Miklós, az Iro-
dalmi Színpad tagja egyeztetése alapján valósult meg, két elõadásban.

Szólnom kell részletesebben gyõri szerepléseinkrõl. 1960. április 10-én a
Népmûvelési Intézet szervezésében tartották meg az Irodalmi Színpadok elsõ or-
szágos fesztiválját. Mi Radnóti-esttel szerepeltünk, szép sikerrel, amit a Pedagó-
gusok lapjának kritikusa így dokumentált: „A pécsi együttes messze kimagaslott a
fesztivál valamennyi résztvevõje közül. Oratórium-szerûen megoldott Radnóti-mû-
soruk elején arra kérték a közönséget, hogy az egyes számok között ne tapsolja-
nak, mert zavarná a mûsor összhatását, harmóniáját. A közönség szófogadó volt,
tiszteletteljes csendben ült, de amikor Varga János elmondta a Levél a hitveshez c.
verset, kitört a tapsvihar. A pécsiek vezetõitõl ezúton kérünk elnézést a közönség
nevében. A színpad vezetõjének nagyon tiszteletre méltó szándéka volt bemutatni
a nagy költõ életútját, vívódásait, eszméit az alig egyórás mûsorban. E szándéká-
val azonosultak a színpad tagjai, és alapos felkészültséggel, mély átéltséggel és
mûvészi finomsággal járultak hozzá a szándék megvalósulásához, az emlékmûsor
sikeréhez. Megrendítõ egyszerûséggel, halksággal adták elõ a költeményeket, a
prózai részt a szereplõk. A mindössze hat szavaló olyan emelkedett légkört, olyan
szoros kapcsolatot tudott teremteni a közönséggel, ami csak nagyon kevésszer si-
került az irodalmi színpadok fesztiválja alatt. A szavalók elõadásmódjában megfi-
gyelhettünk egy jó értelmû pátoszt, a tartalommal, az elõadott költemények eszmei
mondanivalójával való teljes azonosulást.”

A második gyõri találkozót is említenem kell, már csak a „kudarca” miatt is.
A Népmûvelési Intézet a hatvanas évek elején lubickolt az irodalmi színpadok

országos szám szerinti sikerében, önmagának tulajdonítva még talán az indítás ötle-
tét is. Így a következõ évben is fesztivált rendezett. Egy évvel korábbi tapasztalá-
sunkból tudtuk, hogy nem volt nehéz helytállnunk a próbálkozók sorában, hiszen ja-
varészük fiatalokból, diákokból verbuválódott, a miénkhez nem fogható mûvészi
vezetéssel. Elhatároztuk, hogy módszerbeli példát mutatunk a résztvevõknek „Két
tragikus sorsú költõ a XX. században” címmel bemutatandó mûsorunkkal. Lorca és
József Attila költészetébõl azokat a verseket válogatva, amelyek a közös sorsot jel-
zõkként mutatják. Messzire eltértünk ezzel a két költõ akkor szokványos értékelésé-
tõl, a naponként pódiumra kerülõ versektõl. A botrány nem maradt el, a Népmûvelési
Intézet hivatalos értékelése szerint. „A legtöbb vihart kavart bemutató a pécsiek mû-
sora volt. Mûsorukból hiányzott a humánum ereje. Bár Lorca és József Attila életmû-
vének hasonlósága, rokonsága is ebben gyökerezik, sõt, éppen az a humanitás te-
szi õket tragikus sorsúvá, vagyis ez adja az alapot, hogy egy mûsor, egységes
mûsor kovácsolódjék mûveikbõl. Ha tehát elmélyült jószándék szövi a két költõ mû-
veit egy mûsorrá, akkor nem lehet megkerülni azt, amitõl Lorca és József Attila iga-
zán költõ és igazán tragikus sorsú ebben a században. A pécsiek mûsora azonban
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megpróbálta elkerülni ezt. […] Abból amit a beszámoló a mûsorral kapcsolatban
megállapít, kitûnik, hogy a legtöbb »titok« a mondanivaló szerkesztésének titka.”

A mondanivalóé, amely abban a mûsorban a kor politikai, irodalmi szemléle-
tével enyhén szólva nem egyezett. S ezt Németh Antalnak nem bocsátották meg,
és az Irodalmi Színpad régóta várt jobb megítélésének is ártott az országosan köz-
zétett értékelés. Tudtommal még ma is késik József Attila költészetének a tárgyila-
gos értékelése, amire mi a magunk módján kísérletet tettünk.

A Lorca- és József Attila-est ennek ellenére ugyanolyan sikeres volt, mint elõ-
zõ évben a Radnóti-est. Mindezt bizonyítja, hogy a Néphadsereg mûvészeti vezetõje
a mûsort meghívta a Néphadsereg Központi Tiszti Házába Zalaegerszegre is.

Az Élet és Irodalom június 17-i száma cikket közölt az öntevékeny együtte-
sek gyõri seregszemléjérõl. H. Gy. cikkébõl megtudtuk, hogy a gyõri seregszemle
kitûnõen sikerült, csak egyetlen egy mûvészeti csoport maradt méltatlan, s ez a Pé-
csi Irodalmi Színpad.

Idézek Bertha Bulcsu reagálásából: „Megvallom, egy kicsit megdöbbentett
ez a közlemény. A Pécsi Irodalmi Színpadot egy tehetséges, jó szellemû együttes-
ként ismertem meg. Mûsoraik egytõl-egyig SZINVONALASAK VOLTAK, s már
számtalan országos elismerésben részesültek. Gondoljunk csak vissza a közel-
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múlt Elektra a világirodalomban címû estre, a Magyar Elektrára, amit a Kossuth rá-
dió is közvetített, az országos visszhangot keltett Nagyvilág-estre, a kitûnõ Fa-
ust-estre, vagy éppen a nagysikerû Giraudoux-estre.

A Németh Antal vezette Pécsi Irodalmi Színpad tehát nemcsak színvonalas
mûvészi produkciókkal lépett a pécsi közönség elé, hanem valamiféle missziót is
teljesített. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy a Pécsi Nemzeti Színház mellett sokat
tett a színpadkultúra, s általában az emberi látókör kiszélesítéséért.”

Elõadásaink közönségét nem befolyásolta a Népmûvelési Intézet elmarasz-
taló véleménye. Ezt igazolta Bornemissza Péter Magyar Elektra teltházas elõadá-
sai és az ezt követõ bemutatók, a vitatott Lorca-emlékmûsor, a Pegazuson a föld
körül, a Peer Gynt és a Goethe Faust II. rész oratóriumszerû elõadása, Berthold
Brecht életmûve, Karel Capek drámái, a Mostan kedvem kerekedik-est a rokon né-
pek költészete sorozatból és még számos programunk.

Elõadásaink színvonalát alátámasztják és igazolják a megjelent sajtókritikák
is: Magyar Nemzet, 1958. január 4. „Bizonyos lokálpatrióta büszkeséggel beszélnek
Pécsett arról, hogy […] náluk mûködik az ország második Irodalmi Színpada. Hajnal
Ernõ áll az öntevékeny gárda élén, amelyben munkások, bányászok, értelmiségiek,
diákok mûködnek közre, lelkes odaadással. Most Ady-estek vannak soron.”

Dunántúli Napló, 1958. április 1. „A Pécsi Irodalmi Színpadról már megírtuk, hogy
elõadásai az öntevékeny együttesek színvonalát messze felülmúlják […] Találjon végre
állandó gazdára és hû pártfogóra ez a lelkes, fiatal, csupa szív mûvészgárda, hogy a jö-
võben még gyakrabban léphessen a munkáját nagyra értékelõ közönség elé.”

Élet és Irodalom, 1959. március 6. „A Pécsi Irodalmi Színpadnak, a jelekbõl
ítélve jelentõsége és fontossága van: hogy ez egy szükséges és jó valami, mutatja
a közönség nagy arányú érdeklõdése.”

Dunántúli Napló, 1958. november 25. „Sok van, ami csodálatos, de az em-
bernél nincs semmi csodálatosabb – hangzik a kardal, és a mai közönség is – vala-
mint az egykori attikai polgár, ha nem is bevallottan, de lelke tudat alatti mélységé-
ben megtisztulva és fölemelve hagyja el a nézõteret, mely két és fél órára az
emberi szellem templomává lett. – Az Irodalmi Színpad nem választhatott volna ju-
bileumi mûsorára alkalmasabb darabot az Antigonénál.”

Élet és Irodalom, 1959. március 12. „Csak a lelkesedés képes arra, hogy oly
különféle foglalkozású fiatalok úgy adjanak elõ, olyan mélyen megmunkált, reális
stílusú, minden árnyalatát pontosan kihozó mûvészettel, ahogy ezek a szavalók
csinálják.”

Dunántúli Napló, 1959. január 14. „Az Ifjúsági Színházban tartották vasár-
nap este az Irodalmi Színpad rendezésében a Jelenkor elsõ irodalmi estjét. Remél-
jük, folytatása lesz, és még nagyon sok estén tapsol majd az irodalmat szeretõ kö-
zönség a pécsi írók és költõk szép munkáinak.”

Esti Pécsi Napló, 1959. október 26. „A Nevelõk Háza, élén Koltai Ferenc
igazgatóval, igazán szép kulturális programot adott már az elmúlt években is a vá-
ros közönségének, a Pécsi Irodalmi Színpad kitûnõ, lelkes mûvészeinek segítsé-
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gével. […] Ady, József Attila, Puskin és a többi irodalmi estek kineveltek nemcsak
egy jelentõs versmondó gárdát, de egy bizonyos verskedvelõ közönséget is.”

Esti Pécsi Napló, 1960. március 9. „A Pécsi Irodalmi Színpad március 7-én a
Pécsi Mûvelõdési Házban Évezredek szerelme címmel nagysikerû irodalmi estet
rendezett. Élményt jelentett mindenkinek. Nem Baudelaire, Shelley, Puskin és
Szabó Lõrinc neve miatt csupán, hanem az egész hangvételében volt valami rend-
kívüli […] A versek megszólaltatásán, a csiszolt szavalatokon dr. Németh Antal
mûvészi vonalvezetése látszott.”

Dunántúli Napló, 1960. szeptember 22. „A felolvasó Színpad bemutatkozása
elé – Mint dr. Németh Antal a Jelenkorban írt tanulmányában megállapítja: Felolvasó
színházi bemutatás szempontjából elsõsorban olyan könyvdrámák jöhetnek tekintet-
be, amelyek hosszú idõ óta nem szólaltak meg színházaink színpadán.”

Esti Pécsi Napló, 1961. január 11. „Jól sikerült a Nagyvilág-est – Ebben a meg-
mozdulásban, mely láthatóan a közönség világirodalmi mûveltségét igyekszik kielégí-
teni, csiszolni az irodalmi és mûvészeti ízlést, a rendezõszervek és az irodalmi színpad
nem marad egyedül. A munkába a legjobb pécsi színészek kapcsolódtak be.”
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ÕHLMÜLLER MIKLÓS

Tasnádi Ottó, Horváth Erzsébet, Öhlmüller Miklós, dr. Németh Antal, Bérczes Lili, Varga János, Sugár Gyõzõ
Gyõr, 1961. június 11.
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Németh Antal levele Varga Jánosnak 1961. augusztus 13-án. A Dunának,
Oltnak egy a hangja... elõkészületének idõszakában: „Köszönöm sok fáradozáso-
dat még innen a János kórházból, ahonnan – ha minden jól megy – 15-én, kedden
engednek haza […] bár, tudom, nagy munka a versek kiírása, de nem kárba ve-
szett idõtöltés. Olyan gyûjteményed lesz, amilyen páratlan a maga nemében.”
Mindez nem volt elég ahhoz, hogy a Városi Tanács Mûvelõdési Osztálya megvizs-
gálja a Pécsi Irodalmi Színpad helyzetét, s jelenlegi formájában megerõsítse és
körvonalazza jellegét és feladatait. Hallgatva kihátrált az állásfoglalás, a megjelent
cikkre való reagálás nélkül, magára hagyva az együttest, támogatás és helység
biztosítása nélkül. Mindehhez hozzájött még Németh Antal váratlan távozása.

Furcsa módon hatvanadik születésnapján, 1963. május 19-én találkoztunk
vele utoljára. A foglalkozáson Ibsen Peer Gynt oratórikus elõadását elemeztük, majd
a nyári tervekrõl beszélgettünk. A foglalkozás után többen elkísértük, a Jókai tér és
Jókai utca sarkán köszöntünk el tõle. Õ fiatalos, ruganyos járással ment a posta felé.
Nem gondoltuk akkor, hogy ez utolsó találkozásunk, mégis hosszan néztünk utána.
Õsszel már nem jött vissza Pécsre. Az Irodalmi Színpad gazdátlanul maradt, majd
nem sokkal késõbb megszûnt. Mûködésünk során 46 mûsort, programot vittünk
színpadra, 176-szor álltunk közönség elé, és tettünk eleget számos rendezvényre
szóló meghívásnak olyan mûvészekkel együtt, mint Bánki József és Borsai Pál zon-
goramûvészek, Botvay Henrik hegedûmûvész, a Pécsi kamarakórus, Tillai Aurél
karnagy és a Pécsi Építõk Madrigálkórusa, Jandó Jenõ karnagy közremûködésével,
hogy a szépirodalom és a drámairodalom remekmûveivel szórakoztassuk és nevel-
jük azokat, akik megtisztelték elõadásainkat jelenlétükkel.

Az elõadásainkat kedvelõ és látogató pécsiek a következõ években hiába
keresték az Irodalmi Színpad programjait hirdetõ plakátokat, nem találták sehol. Az
alapító tagok is elmaradtak, egyedül Õhlmüller Miklós elõadásaiban ápolta tovább
az együttes szellemiségét.

Az évenként megrendezett KPVDSZ kulturális hónap rendezvényein való
közremûködés. A Mecseki Fotóklubbal tervezett közös mûsor 1979-ben Balatoni
Szimfónia címmel két elõadásban – I. Csatangolás a tó körül, II. A tó és az évsza-
kok – valósult meg. A három önálló est – Arany és Petõfi költészete, Élet út, Én
megtanultam igazat szólni – és 1988-ban a Pécsi Nevelõk Háza 35 éves jubileumi
mûsora. Ez volt az utolsó fellépésünk a pécsi irodalomkedvelõ közönség elõtt.

Azóta sok év telt el. Ma is felemelõ érzés visszagondolni azokra az évekre, a
még élõ társakra és az elõadásainkat látogató közönségre. Meghatódom, amikor a
városban sétálva ismeretlenül megszólít valaki. Emlékeznek ránk és emlékeznek
arra, mit jelentettek nekik azok az esték, amikor két-három évtizeddel ezelõtt itt Pé-
csett a zene városában volt egy Irodalmi Színpad.

Felhasználásra kerültek Sugár Gyõzõ, Tasnádi Ottó és Varga János feljegyzései.
Az Irodalmi Színpad elõadásainak dokumentumai: mûsortervek, meghívók, plaká-
tok, újságcikkek, fényképek, melyek Õhlmüller tulajdonában vannak.
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HALÁSZ GÁBOR

PÉCS BÜSZKESÉGE: AZ ALEXANDRA KIADÓ

Nemcsak a hazai könyvszakmában piacvezetõ, de Pécs, sõt most már a fõ-
város kulturális életében is meghatározó jelentõségû vállalkozás az Alexandra Ki-
adó, hivatalos nevén a Pécsi Direkt Kft. A könyvkiadással, könyv kis- és nagyke-
reskedelemmel foglalkozó cég a mai napig dinamikusan fejlõdik: a tavalyi évben
több mint tizenkétmilliárd forintos árbevételt ért el, a terjesztõhálózathoz jelenleg
ötvenöt könyvesbolt tartozik harminc városban.1 Pécsett és Budapesten nagyke-
reskedelmi raktárbázist üzemeltet, a saját kiadású könyvek száma pedig 2005-ben
elérte a négyszázat. A Pécsi Direkt Kft.-nek több mint ezer kiadóval van kapcsola-
ta, közülük harminc kisebb kiadó kizárólagos forgalmazását látja el – így az Ale-
xandra Könyvesboltok a hazai kiadványok legszélesebb választékát nyújtják az ol-
vasóknak. A tavaly Budapesten, a Nyugati téren megnyílt Alexandra Könyvesház
pedig a könyveken, filmeken és hanganyagokon kívül szinte mindennap kulturális
programokat, író-olvasó találkozókat, pódiumbeszélgetéseket is kínál a közönség-
nek – mindezt öt emeleten és éjfélig tartó nyitva tartással. Egyre nagyobb szerepet
kap az internetes és katalógusos könyvértékesítés is: az Alexandra Online-on
negyvenötezer címes, naponta frissülõ adatbázisból lehet böngészni, az Alexand-
ra Könyvfutár negyedévente megjelenõ katalógusa pedig több mint száz könyvet,
CD-t és DVD-t kínál az olvasóknak, jelentõs kedvezményekkel.

Egy birodalom létrejötte
A mára országos hálózattá nõtt könyvterjesztõ hálózatot és kiadót talán nem

túlzás könyves birodalomnak nevezni, pedig a Pécsi Direkt Kft. a kilencvenes évek
elején szó szerint a semmibõl, az utcáról indult. Magyarországon ritka az effajta si-
kertörténet, nem véletlenül foglalkoztak annyit a közelmúltban a vezetõ napi- és
hetilapok az Alexandra sikerével, és azzal az emberrel, aki ezt a birodalmat létre-
hozta, a cég tulajdonosával és ügyvezetõ igazgatójával, Matyi Dezsõvel.2 Õ a sikert
firtató kérdésekre minden alkalommal azt válaszolta, nincs mögötte semmi titok,
csak megfelelõ hozzáállás és rengeteg munka.

Matyi Dezsõ 1968. március 27-én született Siklóson. 15 évesen költözött
Pécsre, ahol az érettségi után tb-ellenõrként dolgozott a Baranya Megyei Tanács
személyzeti osztályán, majd értékelõként az illetékhivatalnál. Három félévet járt az
Államigazgatási Fõiskolára, de érdeklõdése ekkor már a könyvszakma felé fordult.
Az indulást egy újsághirdetés jelentette, amelyben a Kossuth Kiadó bizományos
értékesítõket keresett. Azonnal jelentkezett a hirdetésre, maga hordta le Pestrõl a

104

1 Balassagyarmat, Békéscsaba, Budapest, Debrecen, Eger, Gyõr, Gyula, Harkány, Kalocsa, Kaposvár,
Kecskemét, Keszthely, Komló, Miskolc, Mohács, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Oroszlány, Pécs, Salgótarján,
Siklós, Sopron, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szolnok, Szombathely, Veszprém, Zalaegerszeg
2 Lásd pl.: Horváth Júlia Borbála: Regényes sikertörténet = 168 óra, 2005. június 10.; Lindner And-
rás–Horváth Zoltán: Portré Matyi Dezsõrõl. = HVG, 2005. november 5.; Varsányi Gyula: A ponyvától a
nagyáruházig. = Népszabadság, 2005. november 12.
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könyveket, és utcai standokon árusított. Hamar felfigyelt az ebben rejlõ üzleti lehe-
tõségekre, és arra, hogy a Pesten megtalálható könyveknek érdekes módon a fele
nem jut le Pécsre, pedig lenne rá kereslet. Az elsõ nagy ugrást egy agykontrollos
könyv jelentette, amiben fantáziát látott, és a családi vagyont kockára téve jelentõs
összeget keresett vele. Ez alapozta meg a vállalkozást. Hamarosan az övé volt az
összes utcai stand Baranyában, majd megnyitotta elsõ könyvesboltját. A könyvki-
adás kezdetét az 1991-es Frankfurti Könyvvásár jelentette, ahová baráti unszolás-
ra látogatott ki, és az ott látottak hatása alá kerülve rögtön vett is három kiadási jo-
got. Innentõl nem volt megállás: évrõl évre nõtt a kiadott könyvek száma, valamint
nyíltak az újabb és újabb könyvesboltok, melyeket elsõ házasságából született idõ-
sebb lánya után Alexandrának keresztelt.

„Titok” talán valóban nincs e sikertörténet mögött, de biztosan lényeges ele-
me az az üzleti szemlélet, amit Matyi Dezsõ gyakran hangsúlyoz: A könyvszakmá-
nak nem valami rosszul felfogott kánon szerint kell teljesítenie, egyedül az olvasók
igényeinek kell megfelelnie. Szerinte a siker egyedüli fokmérõje az olvasó, az a
könyv sikeres, amit megvesznek. Az Alexandra Könyvesboltokban így a sokak
bestsellerje ugyanúgy elfér, mint a kevesek olvasmánya, és a kiadó programjában
is egyaránt megtalálhatóak ismeretterjesztõ könyvek, foglalkoztató füzetek, kert-
tervezéssel, sporttal, gyerekneveléssel foglalkozó kiadványok, romantikus regé-
nyek, riportkönyvek, albumok és szépirodalmi kötetek – minden a maga helyén.

A könyvszakma sokáig kívülállóként kezelte az Alexandrát és Matyi Dezsõt,
de mostanra már azok is elismerik a cég sikerét, akik korábban fanyalogtak – kö-
szönhetõen a megkerülhetetlen üzleti pozíciónak, a Noran és az Európa Kiadó fel-
vásárlásának, és nem utolsósorban a Nyugati téri Könyvesháznak.

Az Alexandra Könyvesház
Ahogy a beharangozó reklámok hirdették, a Pécsi Direkt Kft. valóban új feje-

zetet nyitott 2005. március 29-én, Budapesten, a Nyugati téren a hétszintes Ale-
xandra Könyvesház megnyitásával. A megnyitó egyúttal kivételes kulturális ese-
mény is volt, melyen jelen voltak a könyves szakma, a mûvészet, az irodalom és a
közélet jeles képviselõi. Ez Magyarország legnagyobb könyváruháza, amely hatal-
mas választékával öt emeleten várja a könyv-, zene- és filmszeretõ közönséget,
mindennap reggel tíztõl éjfélig. Az áruház hangulatos kávézója pedig alkalmat kí-
nál az olvasásban való elmélyülésre. De a Könyvesház nem csupán üzleti, hanem
kulturális vállalkozás is. Itt ugyanis a nagyközönség nemcsak a mûvekkel, de az al-
kotókkal, írókkal, költõkkel, mûvészekkel is találkozhat az Alexandra Pódium ren-
dezvényeinek keretében. A Könyvesház célja, hogy a kortárs magyar irodalom
számára olyan helyet biztosítson, ahol az olvasók élõ kapcsolatban lehetnek a
szerzõkkel. Tartalmas programjaival, jól áttekinthetõ tereivel és hatalmas kínálatá-
val olyan helyet igyekszik létrehozni, ahol az olvasók értéket kapnak. A gyerekek-
nek pedig a hétvégék délelõtti eseményei nyújtanak tartalmas programot.

Az Alexandra Pódium megszervezésének célja az volt, hogy olyan személyi-
ségeket hozzon közel az olvasókhoz, akik valamely mûvészeti területen kivételes ér-
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téket képviselnek, és akikkel a találkozás gazdagíthatja a programokra látogatók
mindennapjait. Ahogy Konrád György fogalmazott a Könyvesház megnyitóján: “Le-
gyen ez az irodalom háza”. Öröm volt látni, hogy a kezdeményezés milyen pozitív fo-
gadtatásban részesült: a mûsorok íróvendégei, különbözõ mûvészeti ágak kivételes
képességû és érdekes egyéniségû szereplõi – többek közt Faludy György, Ester-
házy Péter, Jancsó Miklós vagy Szabó Magda – elfogadták a meghívást, és részvé-
telükkel rangot adtak a rendezvényeknek, a közönség pedig rendre megtöltötte a
Pódium helyszíneit. Néhány hét után már kiadók és írók jelentkeztek, hogy szívesen
részt vennének a mûsorokon.

A Könyvesház az elsõ egy év során 404 programot kínált, amelyeken közel
20 000 érdeklõdõ vett részt. Annak ellenére, hogy sok programnak, sorozatnak ál-
landó vendéglátó gazdái, szereplõi vannak, a Pódiumon összesen 280-an nyújtot-
tak felejthetetlen órákat a hallgatóknak, nézõknek. És nem utolsó sorban az Ale-
xandra Könyvesház mint üzleti vállalkozás is sikeres: az elsõ egy évben 316 000
könyv fogyott az áruházban.

A pécsi logisztikai központ
Az Alkotás utcai pécsi telephely, ahol a cég szinte a kezdetek óta mûködött,

már nem bírta követni a fejlõdés ütemét. Az épület többször is kibõvült, újabb helyi-
ségekkel lett megtoldva, de 2003-ra már fizikailag alkalmatlanná vált a további ka-
pacitás ellátására: a dolgozók létszáma nem bõvülhetett, a raktárban nem fértek el
a beérkezõ könyvek. Ekkor vetõdött fel egy új, korszerû központi telep építésének
az ötlete, és kezdõdött el a tervezés a telek megvásárlásával. Az épület terve az
elsõ elképzelésektõl fél éven át alakult, hétrõl hétre konkretizálódott az elképzelés
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A pécsi logisztikai központ, irodaépület. Fotó: Romváry Ferenc
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arról, mi milyen formában valósuljon meg. Végül kétmilliárd forintos, zöldmezõs be-
ruházásként két különálló egység épült a Pécsi Ipari Park területén: egy négyszin-
tes, 2000 négyzetméteres irodaépület, és egy 18 000 négyzetméteres raktár. A ter-
vezésnél fontos szempont volt, hogy mutatós, de ne hivalkodó épület készüljön,
amely illeszkedik a környék fõként ipari létesítményei közé, a százötven alkalma-
zott pedig funkcionális és esztétikus munkahelyen dolgozhasson, amely ideális fel-
tételeket teremt a munkához.

A Koller József tervezte komplexum valóban kielégíti a 21. századi igénye-
ket. Az irodaépület dolgozói egy épületben, üvegfallal elválasztott térben dolgoz-
hatnak – így az irodák elkülönülnek, mégsem törik meg az egységes belsõ tér érze-
tét. Az üvegbõl készült tetõ a lehetõ legtöbb természetes fényt engedi be az
épületbe. A légkondicionált helyiségek és ujjlenyomat-leolvasóval felszerelt irodák
a legkorszerûbb technikai színvonalat képviselik. Az együttes szerves része a
százfõs konferenciaterem, ahol boltvezetõi értekezletet lehet tartani, a tetõtera-
szon jó idõben a partnereket, szerzõket lehet fogadni, a dolgozókat pedig saját ét-
terem és büfé várja. Kívülrõl az épület jellegzetes arcát a füstüveg borítás adja a
keleti és a déli oldalon, a központnak a falak sávos, porszórt acéllemez burkolata
ad funkcionális jelleget.

A raktár legnagyobb alapterületû része a háromszintes polcos rakodótér, ez
egészül ki az egyszintes áruátvételi csarnokkal és az 1000 négyzetméteres ma-
gas-raktárral, ahol tízpolcnyi magasságban összesen 3750 raklap fér el. A polco-
kon összesen százezer fajta könyvet lehet külön raktári helyként kezelni. A létesít-
ményekhez kapcsolódik a dekorációs és gépkocsimûhely.
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A pécsi logisztikai központ, raktárépület. Fotó: Kaiser Ottó
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A pécsi logisztikai központ, irodaépület, lépcsõház (fotó: Kaiser Ottó)

HALÁSZ GÁBOR
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A pécsi logisztikai központ, magasraktár (fotó: Kaiser Ottó)

ALEXANDRA KIADÓ
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A logisztikai központ rendszere saját fejlesztésû számítógépes programmal
mûködik. Ez a központ látja el az ötvenöt könyvesboltot, a kiszállítás is a közpon-
ton keresztül történik, tehát az utánpótlás jól követhetõen, áttekinthetõen érkezik
az üzletekbe, a boltok forgalma pedig a készletnyilvántartó programmal percre
pontosan követhetõ.

Az új logisztikai központot 2005. szeptember 23-án vehették birtokba a cég
dolgozói, de a változás mostanra már nemcsak a dolgozók, hanem a partnerek és
a vásárlók számára is érezhetõ: a korszerû logisztikának köszönhetõen felgyorsult
a készletek utánszállítása, a nagykereskedõ partnerek igényeit pedig – az ország
bármely területén – 24 órán belül képes kielégíteni a cég.

Az eddigi dinamikus fejlõdés tükrében a további növekedésre is gondolni
kellett, ezért az épületek helyet tudnak adni további munkatársaknak, a szomszéd
telken pedig folytatható az építkezés.
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HALÁSZ GÁBOR

2005. áprilisától havonta jelenik meg a Nyugati-téri könyvesház szinvonalas kulturális magazinja,
a Könyvjelzõ
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TÜSKÉS TIBOR

KARDOS TIBOR

Hiteles és részletes életrajzát sem a lexikonokban, sem az irodalomtörténeti
kézikönyvekben, sem könyvei borítólapjának a „fülén” nem találtam. Írásaiból, val-
lomásaiból igyekeztem összegombostûzni az adatokat, fõként azokat, amelyek pé-
csi kapcsolatait érintik.

Kardos Tibor 1908-ban Budapesten született. Tolnában, a bonyhádi gimnázi-
umban érettségizett 1926 júniusában. Ezt követõen két hónapra Baranyamindszent
közelében egy bérlõ „két nagyon kedves és nagyon rossz-tanuló fia mellett” vállal
instruktorságot. „Itt közelrõl ismertem meg a baranyai népet. Páprádpusztáig, Bo-
rostyánpusztáig, Vajszlóig jártam be a vidéket” – emlékezett vissza.

1926 õszén beiratkozik a Pozsonyból áttelepített pécsi Erzsébet Tudomány-
egyetem bölcsészeti karára. Magyar, latin, görög és olasz szakon végzi tanulmá-
nyait. Mások mellett Tolnai Vilmos, Halasy-Nagy József elõadásait hallgatja. 1927
õszén már az egyetem Klasszikus Filológiai Intézetének könyvtárosa. A pécsi böl-
csészkar ekkor kis létszámú kar volt, ötven-hatvan hallgatóból állt. A hallgatók jól
ismerték egymást. Kardos Tibor 1927 õszén két egyetemista társával, Kováts Jó-
zseffel és Dénes Tiborral megalapítja a Batsányi János Társaságot. Õ a társaság
névadója. (Kováts József erdélyi származású, tehetséges fiatalember. Egyetlen
regénye jelenik meg, az Emberek útra kelnek, de azt is helyette Kolozsvári
Grandpierre Emil fejezte be. „Olvastam, nagyon szép könyv” – mondta róla Csorba
Gyõzõ. – Dénes Tibor irodalomtörténész és kiváló esszéista lesz, 1956-ban Svájc-
ba emigrál, ott számos könyve jelenik meg, Luganóban hal meg 1983-ban.) Az ala-
pítókhoz a hallgatók közül csakhamar társak csatlakoznak, elsõnek Kolozsvári
Grandpierre Emil, majd mások is: Bajcsa András, Fejtõ Ferenc, Ijjas Antal, Kósa
Lajos, Patkós György, Zsikó Gyula... (Többen a magyar szellemi életben majd fon-
tos – vagy kevésbé fontos – szerepet töltenek be.) A társaság tüstént belügymi-
niszteri engedélyt kér mûködéséhez, de a rendõrség az egyetem hatáskörébe utal-
ja felügyeletét.

A pécsi egyetemi Batsányi János Társaság törekvéseit Szabó Dezsõ szellemi
hatása, a Bartha Miklós Társaság korai évei, Vámbéry Rusztem és a Századunk
számai, valamint a felvidéki Sarló mozgalom határozta meg. A társaság nyilvános
üléseket, irodalmi felolvasásokat rendezett, s tevékenysége fõként vitákban nyilvá-
nult meg. A két alapító, Kardos Tibor és Kováts József 1928 tavaszán Budapesten
részt vesz a nagy Ady-ünnepségeken (Kardos Tibor ekkor kerül személyes kapcso-
latba Balogh Edgárral, a Sarló egyik alapítójával). És ugyancsak ott vannak Móricz
Zsigmond huszonöt éves írói jubileumának ünnepségein. A társaságot a szociális
kérdések iránti érzékenység, valamint a szomszéd népek felé irányuló tájékozódás
igénye jellemzi.

A Batsányi János Társaság azonban nem sokáig élt, mûködése lassan elhalt.
Kardos Tibor 1928–29-ben, a római Magyar Akadémia (Accademia D’Ungheria) ala-
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pítása évében egy teljes évet Itáliában tölt, majd 1931–32-ben Kardos Tibor további
féléves, Kováts József pedig egész éves ösztöndíjat kap Rómába. A két fiatal a Ma-
gyar Akadémián még igyekszik ápolni a Batsányi János Társaság szellemét, heves
vitákban vesznek részt, de hazatérésük után már nem sikerül föléleszteni a társaság
mûködését. Kováts József visszatér Erdélybe, s szívbaja miatt korán meghal. Kar-
dos Tibor pedig megnõsül: az egyetem hallgatói közül választotta társát – felesége
szüleinek szép szõlõbirtoka és villája van a Mecsek oldalán – és 1933-tól Budapes-
ten él. De Pécsett születnek gyermekei, és a nyarakat a késõbbi években is gyakran
tölti a család pécsi rokonainál. Például 1939 nyarán Pécsrõl, a Jókai tér 3-ból írja le-
veleit Budapestre Gál Istvánnak. (Az egyetemi Batsányi János Társaság mûködésé-
rõl: László Lajos: „Magát megemésztve másokért [a Batsányi-idézet helyesen: má-
soknak] világol”. = Jelenkor, 1963. 7. sz. 633–636. p.; Kardos Tibor: Emlékezés a
Batsányi János körre. = Jelenkor, 1963. 12. sz. 1177–1180. p.)

Kardos Tibor 1933-tól Budapesten gimnáziumi tanár, majd a budapesti böl-
csészkaron elõadó, 1937-tõl magántanár. 1934-ben az akkor induló közép-európai
humanista folyóirat, a Gál István szerkesztette Apollo alapítói között találjuk, majd a
lap vezetõ munkatársa. Itt jelenik meg számos fontos tanulmánya.

1944 õszén Budapest ostroma elõl Pécsre menekül „a Kis-Szkókó szõlõi
közé, s itt is éltem, dolgoztam 1946 õszéig, amikor a római egyetem tanára lettem”.
1944–45–46-ban roppant élénk a város szellemi élete. Kísérlet történik a pécsi böl-
csészeti kar helyreállítására tanárképzõ tanfolyamok formájában. Létrehozzák az
Írók, Tudósok, Mûvészek Szabad Szakszervezetét. Újjáalakul a Janus Pannonius
Társaság Batsányi Társaság néven. Újra megjelenik a Sorsunk. Megindul a helyi
napilap. A Batsányi Társaság könyveket ad ki. Elõadásokat, hangversenyeket,
színházi elõadásokat rendeznek... A pezsgõ életben Kardos Tibor is tevékenyen
részt vesz.

1946-tól a római Sapienza egyetemen magyar irodalmat ad elõ, majd a ró-
mai Magyar Akadémia igazgatójává nevezik ki. Itt Janus Pannonius mûveinek tel-
jes magyar nyelvû kritikai kiadása érdekében munkacsoportot szervez, és ennek
érdekében számos hazai költõ római meghívását teszi lehetõvé. Ekkor tölt vendég-
ként mintegy félévnyi idõt Olaszországban – többek között – Csorba Gyõzõ, Takáts
Gyula, Weöres Sándor, Pilinszky János... A kritikai kiadás nem születik meg, de az
akadémia vendégei, akik közül többen elõször jártak Rómában, gazdag itáliai él-
ményeket szerezhettek, alkalmanként – például Palermóban – éppen Kardos Tibor
kalauzolásával. Ekkor szövõdik szorossá Kardos Tibor és Csorba Gyõzõ barátsá-
ga. A költõ majd így emlékezik vissza versében: „Bent Nálad együtt majd az egész
csapat: / költõk, kiket távol haza tájai / küldtek, s te hívtál osztozóknak / ámulatod s
örömöd csodáján.” (Két december)

1950-ben hazatér Magyarországra. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
olasz tanszékének tanszékvezetõ egyetemi tanára. 1956–57-ben az MTA Iroda-
lomtudományi Intézete világirodalmi osztályának vezetõje. Elõbb az akadémia le-
velezõ, majd rendes tagja. 1956-ban Kossuth-díjjal tüntetik ki. 1973-ban hunyt el
Budapesten. Csorba Gyõzõ elõbb idézett versét a friss gyász fájdalmával zárja:
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„Nyirkos nem-szeretem idõ a Szkókó / leveletlen tõkéin fáin lent a forró ifjúság / vá-
rosának tetõin hó sehol zöld sehol / Neked itt több már minden sehol / amit szerettél
amit úgy szerettél / s Te is sehol Te is sehol.../ De az a fény az a melegség / az a
hang él és szûnhetetlen / itt is ott is és mindenütt...”

Kardos Tibornak már egyetemista korában fontos irodalomtörténeti tárgyú
tanulmányai jelentek meg. Mint hallgató megírta 1931-ben elsõ munkáját a délvidé-
ki magyar huszita biblia-fordításról. Évek során a hazai reneszánsz és a humanista
irodalom legkiválóbb kutatójává vált. A szerzõket eredetiben olvasta és fordította.
Többek között Leonardo da Vinci és Erasmus mûveit ültette át magyarra. Kutatása-
inak középpontjában Janus Pannonius, Dante és Petrarca életmûve állt. Fontos ta-
nulmányokkal gazdagította a hazai középkori, valamint a Mátyás kori humanista
irodalomra és mûveltségre vonatkozó ismereteinket. Utolsó éveiben Janus Panno-
nius kritikai kiadását készítette elõ, amibõl egyelõre – 1972-ben – a Tankönyvkiadó
kétnyelvû kiadása valósult meg. Elfogadta a pécsi kutató, Tóth István Janus Pan-
nonius származására és szülõhelyére vonatkozó megállapítását, mely szerint
Janus Pannonius nem Csezmicén, hanem a Duna és a Dráva összefolyásánál fek-
võ Kesincén született. Fontosabb könyvei: Középkori kultúra – középkori költészet
(1941), A magyarországi humanizmus kora (1955), Élõ humanizmus (1972). Szá-
mos kötetet szerkesztett, illetve bevezetõ tanulmánnyal látott el. Számomra egyik
legkedvesebb könyve Az emberiség mûhelyei, a halála évében, 1973-ban megje-
lent tanulmánygyûjtemény, ahonnét az alábbi idézetet választottuk.

Amikor a Jelenkor szerkesztõsége 1964-ben Táj és történelem címmel azzal
a kéréssel fordult a Pécsrõl és Baranyából elszármazott írókhoz, hogy idézzék föl
és mondják el Pécshez és Baranyához fûzõdõ emlékeiket, Kardos Tibort is megke-
restük. Õ – többek között – ezt írta (= Jelenkor, 1964. 1. sz. 39–41. p.): „a szemé-
lyes emlékek egész özöne köt elsõsorban Pécshez... Mindenki tudja, mit jelent egy
fiatal embernek az egyetem, ha szomjas a tudásra, az irodalomra, a mûvészetre, s
a pécsi egyetem ebben az idõben nagyon jó volt... el lehet mondani, Pécs és Bara-
nya bõven nyújtott témát, még hozzá nem is hangulati okokból, de történeti szük-
ségszerûség szerint. S úgy gondolom, hogy ez így lesz a jövõben is, ameddig gon-
dolkodni és írni tudok.”

Arra a kérdésre pedig, hogy mit hiányol a város szellemi életébõl, illetve mit
kíván a jövõ Pécsének, már 1964-ben ezt írta: „Ennek a nagyszerûen fejlõdõ, gyö-
nyörû városnak kulturális téren csonka a képe. Amíg nem állítják helyre a pécsi
egyetem bölcsészeti karát, addig nem lehet Pécs teljes értékû kulturális centrum!”

Az 1972-es Janus Pannonius-ünnepségekre még Pécsre látogatott. Az MTA
pécsi székházának vendégszobájában találkoztam vele. Õsz hajára, boltozatos
koponyájára, joviális, derûs arcára ma is emlékezem. Ismerek egy Galeotto
Marziót ábrázoló reneszánsz érmet. Mintha e humanista történetírónak, Mátyás ki-
rály udvara e jellegzetes alakjának a vonásai tértek volna vissza Kardos Tibor ro-
konszenves arcán.
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Kardos Tibor

„DÚS PANNÓNIA”
Részlet

Magyarországon a tájkép az emberi tudatban Mátyás király reneszánsz udvarának
környezetében jelent meg. A természet szépségének hatása alatt állottak a király
udvari emberei, humanistái, tisztviselõi, a természet szeretete támogatást talált
dalmát és idegen építészeiben, szobrászaiban, festõiben, a vágáns dalokat ének-
lõ, másoló, variáló és teremtõ magyar deákjaiban, krónikásaiban. Nem utolsó
szempont, hogy míg a fiatal király vadászat ürügyén járja a hegyeket, erdõket, me-
zõket, és Várpalotáról száguldozza be a Dunántúlt, vagy a budai hegyeket veri fel a
lovasok csörtetése és a kopók csaholása, Janus Pannonius Pécsett már megadja
a reneszánsz természetszeretet halhatatlan költõi formáit, e téren is mintát nyújtva.
Tekintve, hogy verseit, a halálát követõ néhány rövid évet kivéve, az udvarban mo-
hón olvasták, az új állam tisztviselõit, mûveltjeit a maga érzéseivel és verseivel is
tanította meglátni a szépet a természetben.
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IVASIVKA MÁTYÁS

SZÁZ ÉVE SZÜLETETT
Agócsy László, Nyolczas Ipoly, Várnagy Viktor

Olykor-olykor a közhelynek is lehet valóságtartalma. Mostanában talán rit-
kábban, ám korábban elég sûrûn hallhattuk, olvashattuk idehaza, de határainkon
túl is: Magyarország zenei nagyhatalom. Nemzetközi rangú zeneszerzõink, elõ-
adómûvészeink tekintélyes száma, hatékony zenetanításunk, a zenetudomány-
ban elért eredményeink, kotta- és hanglemezkiadásunk színvonala kétségtelenül
alátámasztották ezt a megállapítást. Lokálpatrióta szívünket-fülünket simogatóan
éri a másik, ugyancsak közhely számba menõ szállóige: Pécs a magyar zenekultú-
ra kiemelkedõ fellegvára.

Vitathatatlan, hogy ez is aranyigazság, fõként a 20. századra vonatkoztatva.
Hosszadalmas lenne fölsorolni azokat a mozaikköveket, melyekbõl összeáll ennek
valóságképe. Hasonlóan terjedelmes lenne azoknak a jeles személyiségeknek a
sorjázása, akik áldozatos tevékenységükkel, elkötelezettségükkel hozzájárultak
városunk zenei életének felvirágoztatásához. Az idõszerûség kegyes parancsa kö-
veteli most meg, hogy három kiválóság, akik száz évvel ezelõtt születtek, Agócsy
László, Nyolczas Ipoly és Várnagy Viktor munkásságára emlékezzünk. Egyikük
sem volt pécsi születésû, de pályájuk városunkba vezetett és itt teljesedett ki. Egy
kodályi mondást adaptálva: távozásuk után Pécs zenei élete sokkal gazdagabb,
színesebb volt, mint színre lépésük elõtt.

Agócsy László 1906. február 27-én Szegeden látta meg a napvilágot. Né-
hány héttel 87. születésnapja elõtt Pécsett hunyt el, 1993. február 5-én. MÁV alkal-
mazott édesapja bizony nagyon nehezen tartotta el a négygyermekes családot,
ezért Lászlót 16 éves koráig szabómester anyai nagyapja nevelte. „Apám hege-
dült, édesanyám cimbalmozott, nekem pedig vettek a nagyszüleim egy zongorát.
Beírattak a Szegedi Városi Zeneiskolába.” A nagy múltú intézményben az osztrák
származású Király König Péter tanította, aki egész életére kisugárzó hatással volt
rá, példaképe, útmutatója, irányítója lett. Felesége, Juhász Mária a költõ Juhász
Gyula húga volt. Ilyenformán Agócsy László gyakran láthatta a zeneiskola folyosó-
in a költõt, aki testvérét látogatta meg. Közben középiskolai tanulmányait a szegedi
piaristák Dugonics András Fõgimnáziumában folytatta. „Nagyon boldoggá tett,
hogy VI-os koromtól én lettem a diákmisék orgonistája. […] A piarista gimnázium-
ban akkoriban még nem nagyon énekeltünk népdalokat. Ezek inkább a cserkész-
táborokra maradtak. Nyaranta végigjártuk az országot Pusztaszertõl Csömödér-
Pákáig, ahol Öveges József fizikussal, akinek szülei ott tanítóskodtak a Válicka
partján sok jó nótát tanultunk.”

1925-ben, tizenkilenc éves korában Bölcskey Sándor versére megírja „Forr-
jon össze dalban ajkunk” kezdetû, máig igen népszerû cserkészdalát, melyet to-
vábbi hasonló témájúak követnek. Budapesti zeneakadémiai tanulmányokat köve-
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tõen megpályázza a pécsi ferencesek templomának kántori állását. 1926
májusában ezt el is nyeri, de ezzel párhuzamosan éneket tanít a Hunyadi utcai (ma
Mátyás király utca) Városi Polgári Fiúiskolában. Nyugdíjaztatásáig itt tevékenyke-
dik, ám közben az épületben lévõ intézmény sok-sok változáson megy keresztül;
1942-tõl Városi Zenekonzervatórium, majd állami zeneiskola, késõbb zenemûvé-
szeti szakiskola, végül a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola zenetanárképzõje.
Agócsy László minden itt fölsorolt iskolatípusban tanított, egyforma nemes elköte-
lezettséggel, egyre növekvõ hírnévvel.

Pécsre kerülése után a polgári iskolában kitûnõ hanganyagú fiúkórust szer-
vezett, tevékeny részt vállalt az intézet 178. számú cserkészcsapatának munkájá-
ban. A cserkészmozgalomhoz való kötõdése – beleértve az 1948–1988 közötti ún.
„katakomba” idõszakot is – haláláig fennmaradt.

1927. május 15-e mind a pécsi, mind a magyar zenetörténet piros betûs nap-
ja. Agócsy kezdeményezésére a Nemzeti Színházban ekkor rendezik meg a város
különbözõ oktatási intézményei énekkarainak közremûködésével az elsõ nagy ta-
vaszi hangversenyt, mellyel a mai napig élõ országos hagyományt teremtettek. Né-
hány esztendõvel késõbb Bárdos Lajos ötlete alapján Éneklõ Ifjúság Mozgalom lett
e kezdeményezés neve. A ma már legendásnak nevezett, Kodály Zoltánnal fölvett
kapcsolat innen eredeztethetõ. Iskolai kórusa részére (közben más, öntevékeny
énekkarokat is irányított) mûveket kért az akkor már nemzetközi hírû, gyermekkari
mûveivel óriási érdeklõdést kiváltó mestertõl. Kodály válasza nem is késett. És ez-
zel indul az a haláláig tartó, páratlanul gyümölcsözõ kapcsolat, mely a két nagy hírû
személyiséget összekötötte.

1929 decemberében még egy jelentõs Agócsy-féle magvetés szökik szárba:
megalakul a Ferences-templom Szeráfi Kórusa, mely rövid idõ leforgása alatt a ha-
zai egyházi énekkarok élvonalába emelkedik. Ékesen bizonyítják ezt a koncert- és
rádiószereplések, neves komponistáknak az énekkar számára írt mûvei, Kodály
Zoltán, Bárdos Lajos és más prominens zenei személyiségek biztatása, támogatá-
sa, díjak hosszú sorozata. Erre az idõre esik Agócsy László, a ciszterci Nyolczas
Ipoly, a jezsuiták Pius Gimnáziumában tanító szenttamási Horváth Mihály (zenei
berkekben triumvireknek aposztrofálták õket) és a jeles cserkészvezetõ, késõbbi
koncertszervezõ Várnagy Viktor együttmûködésének kezdete. A 30-as évek köze-
pétõl ismerkedik meg Agócsy László a ma már világviszonylatban elterjedt, Kodály
nevéhez kapcsolódó zenetanítási koncepcióval, melynek haláláig lelkes munkása,
terjesztõje lesz. (Szolfézs példatárak, zenepedagógiai munkák sorozata, bel- és
külföldi zenetanítási tanfolyamok szervezése stb.) Tréfásan jegyezte meg egyszer:
„Engem afféle szolfézs-pápának titulálnak”. Annyi bizonyos, hogy Ádám Jenõ,
Szõnyi Erzsébet, Hegyi Erzsébet és még sok más elkötelezett magyar zenepeda-
gógus mellett Agócsy László tett a legtöbbet az új magyar zenei nevelési elvek
népszerûsítéséért, hazai és külföldi meghonosításáért. Nem véletlen, hogy a 80
éves Kodály számára dedikálta 1962-ben a pécsi Vargha Károly versére írt Az
éneklõ ifjúsághoz c. kórusmûvét. Agócsy László 1983-ban e sorok szerzõjének két
együttese élén (Nagy Lajos és Janus Pannonius Gimnázium) lemezre is dirigálta e
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kompozíciót. A partitúra elején olvasható Kodály ajánlása: „Agócsy Lászlónak, a
pécsi éneklõ ifjúság vezérének”.

Jóllehet nemzetközi hírû szaktekintély volt, a kommunista diktatúra egyáltalán
nem kényeztette el kitüntetésekkel, elismerésekkel. A nemzeti-keresztény mentalitá-
sú zenepedagógust a persona non grata kategóriába sorolták. 83 évesen megérhet-
te a rendszerváltozást, az ország függetlenné válását. Amint ismét legálissá vált a
cserkészet, 1989-ben Agócsy Lászlót a Pécsi Cserkészkerület korelnökévé válasz-
tották. 1991. július 2-án Göncz Árpád államfõtõl átvehette az Országházban a Ma-
gyar Köztársaság Zászlórendje kitüntetést. 1993. február 16-i temetése a pécsi és az
egész hazai zenevilág gyásznapja volt. Koporsóját cserkészek díszõrsége állta kö-
rül. Egyik hûséges tanítványa a jeles zenetudóst, Szabolcsi Bencét idézte gyászbe-
szédében: „Szálfa dõlt ki közülünk...”. 1995 szeptemberében az akkor indult új pécsi
zeneiskola az õ nevét vette föl. Hamarosan két emléktáblát is avattak Agócsy tanár
úr tiszteletére; egyet a Collegium Seraphicum bejáratánál, egyet a Mátyás király ut-
cai Zenemûvészeti Fõiskola homlokzatán, Vikár Béla táblája mellett.

És 1999 õszén Nagy Ernõ karnagy vezetésével újjáalakult az 1929-ben
Agócsy László által alapított, ám a diktatúra által megszüntetett Szeráfi Kórus
szépszámú fiatal énekessel.

Nyolczas József Ipoly Budapesten született 1906. október 7-én. József
névre keresztelték, az Ipoly utónevet 1924-ben vette föl, amikor belépett a ciszterci
rendbe. Rendõr édesapját többször áthelyezték, így iskoláit leánytestvérével
együtt Jászapátiban végzi. Ott is érettségizett 1923-ban. Teológiai tanulmányait
Zircen végezte, majd a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem latin–francia
szakos hallgatója lett. 1929. június 30-án Kránicz Kálmán veszprémi segédpüspök
szentelte áldozópappá.

1929–30-ban a párizsi Sorbonne Egyetem vendéghallgatója, majd Buda-
pesten szerez diplomát 1932-ben. Ez év õszétõl 1948-ig a Ciszterci Rend pécsi
Nagy Lajos Gimnáziumának tanára. Ez a tizenhat esztendõ lesz életének arany-
korszaka. Jóllehet „hivatalosan” nem volt zenetanári végzettsége (különben jól
zongorázott, orgonált), értékes nyelvtanári tevékenységén túlmenõen a zenepeda-
gógia, az ének- és a zenekarvezetés területén ért el kimagasló eredményeket. Ta-
nítványa, a késõbbi orvosprofesszor, Kádas István írta róla: „A két nyelv annak ide-
jén ún. fõtantárgy volt, és ha a tantervben melléktárgyként szerepelt is, számára
legalább ilyen fõtantárgy volt az ének és a zene is. Vezetése alatt a gimnázium
ének- és zenekara felvirágzott.”

A török kiûzése után, 1687-ben született pécsi gimnáziumban elõbb az ala-
pító jezsuiták, majd 1814-tõl a ciszterci szerzetesek komoly gondot fordítottak a
mûvészeti, jelesül a zenei nevelésre. Beszédes dokumentuma ennek a jeles cisz-
terci zenetudósnak (maga is Nyolczas Ipoly-tanítvány volt), Bárdos Kornél Albert-
nek a budapesti Akadémiai Kiadónál 1976-ban megjelent Pécs zenéje a 18. szá-
zadban c. munkája. Nyolczas tanár úr ezt az értékes hagyományt folytatta és
emelte országos színvonalra. Fiú vegyeskart, szimfonikus- és fúvószenekart szer-
vezett. Két kitûnõ pályatársával, a Polgári Fiúiskolában tanító Agócsy Lászlóval és
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a jezsuiták Pius Gimnáziumában tevékenykedõ szenttamási Horváth Mihállyal
megszervezte az Éneklõ Ifjúság koncertsorozatát. „A legjobb muzsika a legtökéle-
tesebb tolmácsolásban került az ifjúság elé – írja tanítványa, a késõbbi nagynevû
zeneíró, Nádor Tamás. – Minden mûsorszámot rövid szakszerû bevezetõ elõzött
meg, ezen kívül a bérlõk részletes, kottapéldákkal illusztrált mûsorfüzetet kaptak
kézhez. Minden hangversenyen a résztvevõ ifjúság is szerepelt közös énekkel.”

A teljesség igénye nélkül hadd soroljunk föl néhány kiváló, a Zenélõ Ifjúság
hangversenyein közremûködõ elõadómûvészt. A pécsiek közül Takács Jenõ és
Sass Dezsõ, Graef Matild, Molnár Klára és az olasz földrõl származó, a budapesti
Zeneakadémián végzett Piovesan Sirio (hegedû), Gáspárné Schlesak Auguszta
(ének), illetve fõvárosi világhírû muzsikusok, Dohnányi Ernõ és Fricsay Ferenc kar-
mesterek, Hartay Ferenc (fuvola), Gyurkovics Mária és Koréh Endre (ének) léptek
pódiumra a diákhangversenyeken.

A pusztító második világháború kellõs közepén, az 1942–43. tanévben az ak-
kor végzõs Nádor Tamás kezdeményezésére, Nyolczas Ipoly szellemi irányítása
mellett létrejön a Ciszterci Gimnázium Stúdiója, az ország elsõ ilyen jellegû szerve-
zõdése. Céljáról, rendeltetésérõl idézzünk Nyolczas tanár úr egyik budapesti rádió-
nyilatkozatából: „A stúdiónak – minthogy kettõs: adó- és vevõberendezése van – ket-
tõs szerep jut. Adóberendezése segítségével közremûködik az osztályénekórákon,
az önképzõkör mûvészeti szakosztályának gyûlésein, amelyeken az elõadásokba
beillesztett hanglemez bemutatásokat és a zenei aláfestést adja. Vevõberendezése
segítségével intézetünk fontosabb eseményein kívül saját használatra rögzít kima-
gasló ének és zenekari darabokat – néha még a rádióból is – olyan mûveket, ame-
lyekrõl hanglemez kereskedelmi forgalomban nincs, vagy nehezen beszerezhetõ.”
Nyolczas Ipoly és Nádor Tamás kezdeményezése (akkoriban még magnó nem állt
rendelkezésre, röntgenlemezekre rögzítették a felvételeket) legalább másfél évti-
zeddel megelõzte a korát! Páratlanul értékes hangdokumentumait ma a Janus Pan-
nonius Múzeum és a Magyar Rádió hangarchívuma õrzi. A gimnázium stúdiója
1998-tól Nádor Tamás nevét, zeneterme pedig 2005-tõl Nyolczas Ipoly nevét viseli.

Az 1944 novemberében átvonuló front csak csekély mértékben károsította a
várost, hamarosan folytatódott a mûvészeti élet is. Kodály Zoltán többhetes pécsi
tartózkodása 1945 õszén (Esztergár Lajos polgármester egy Magaslati úti villát bo-
csátott a Kodály-házaspár rendelkezésére, ugyanis fõvárosi otthonuk súlyosan
megrongálódott az ostrom idején) többek közt lehetõséget biztosított az új zenepe-
dagógiai koncepció bemutatására. Agócsy László, szenttamási Horváth Mihály és
Nyolczas Ipoly ennek szellemében 1946-ban A muzsika kézikönyve címmel ma-
gánhasználatra szánt munkát szerkesztett (zenei alaktan, magyar népzene és ze-
netörténet), mely azonban a diktatúra fokozódása, a budapesti Magyar Kórus Ki-
adó megszüntetése miatt már nem jelenhetett meg.

De folytatódtak az ifjúsági hangversenyek, kórusbemutatók. 1945-ben avat-
ták föl a pécsi Köztemetõben a háborúban elesett szovjet-orosz katonák emlékmû-
vét, sírkertjét. Tizenkét éves kis gimnazistaként magam is énekeltem a monumen-
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tális méretû diák összkarban, melyet többek közt Nyolczas Ipoly is vezényelt.
Orosz népdalokat szólaltattunk meg, Horváth Mihály feldolgozásában.

Azután elkövetkezett 1948 júniusa. Egy tollvonással államosították az egy-
házi iskolákat, így a pécsi Ciszterci Gimnáziumot is.

A szerzetes-tanárok ettõl kezdve be sem tehették a lábukat az 1814-tõl általuk
fenntartott intézetbe. A rendházban egyelõre még maradhattak. Nyolczas Ipoly félig-
meddig illegálisan verbuvált egy kis vegyes kart a Belvárosi templomban, ahol segédlel-
készi beosztást kapott, a város környéki iskolákban egy ideig hitoktatást is vállalhatott.

S jött 1950. június 10-ének éjszakája. Rajtaütésszerûen az ÁVH, a politikai
rendõrség emberei rátörtek a szerzetes rendházakra, összeterelték az ott lakókat,
minimális idõt engedélyezve a legszükségesebb holmik összepakolására, mint bû-
nözõket ponyvával letakart teherautókon az ország különbözõ pontjaira szállították
el. A pécsi cisztercieknek az alföldi Kunszentmártont jelölték ki kényszerlakhelyül.
Itt komponálta Nyolczas Ipoly rendtársa, Ágoston Julián versére Szent Bernát him-
nuszát. Három hónapig tartott ez a deportálás. Közben a diktatúra föloszlatta a
szerzetesrendek zömét, így a cisztercieket is.

Nyolczas tanár úr néhány éven keresztül kántor és segédlelkész Diósgyõ-
rött, Gyöngyöstarjánban, majd Nyíregyházán az 1. sz. plébánián közel negyedszá-
zadon keresztül tölti be a kántori, segédlelkészi státust. Kórust is szervez és vezeti
a kántorképzõ tanfolyamokat. Egykori pécsi tanítványaival hûségesen tartja a kap-
csolatot, érettségi találkozókon vesz részt.

Nyíregyházi hívei nagyon megszerették. 1984. június 25-én bekövetkezett
halála után reménykedtek, hogy ott fogják eltemetni, ám a rendi elvárásoknak meg-
felelõen erre Zircen került sor, július 5-én. Nem érhette már meg a magyarországi
ciszterci rend 1989-ben történt újjáalakulását.

Alig fél esztendõvel a halála után az 1944-ben végzett osztálya 40 éves
érettségi találkozóján „Nyolczas Ipoly-díjat” alapított az akkor még állami fenntartá-
sú pécsi Nagy Lajos Gimnázium diákjai részére. Ezt „minden tanév végén egy
olyan IV. osztályú tanulónak szándékozzuk juttatni, aki tanulmányai során átlagon
felüli teljesítményt nyújtott a latin vagy a francia nyelv tanulása terén, továbbá aktív
és buzgó tagja volt az iskola ének- vagy zenekarának” – fogalmaz az alapító okirat.
Aligha volt akkoriban ilyesmire példa, ti. hogy egy hajdani egyházi középiskola volt
diákjai szerzetestanárukról nevezzenek el tanulmányi díjat. Igaz ugyan, hogy ekkor
már érezhetõ volt az önkényuralom falainak repedezése.

Várnagy Viktor 1906. február 21-én az Osztrák–Magyar Monarchiához tar-
tozó boszniai Mostar közelében fekvõ Stolacon született. Édesapja, Micsulka Cirill
a pécsi 52. sz. gyalogezred fúvószenekarának zenemestere volt. Az ezredet
1903-ban Boszniába helyezték. Négy testvére után itt született Viktor, aki nevét
1932-ben Várnagyra magyarosította. Egyik nõvére, Stefánia – késõbb ferences
szegénygondozó apáca – Kiskassán lett kántortanító.

Édesanyja megözvegyülése után az öt apró gyermekkel 1909-ben visszaköl-
tözött Pécsre. Viktor a Makár utcai elemi iskolába (ma 1. sz. Gyakorló Iskola) járt, és
szorgalmasan ministrált a ferencesek templomában. „Egy életre szóló zenei élményt
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jelentett nekem – mesélte késõbb – hogy P. Szabó Polikárp, aki Rómában, a Szent
Cecilia Akadémián végzett, visszajött Pécsre. Tõle kaptam elsõ zenei ismereteimet.”
A polgári iskola elvégzése után hat évig a gyermekmenhelyen dolgozott gyakornok-
ként. A ferences renddel ezután sem szûnt meg a kapcsolata. Ennek köszönhetõen
ismerkedett meg az 1926-ban Pécsre került kántor-karnaggyal, Agócsy Lászlóval.
Életre szóló barátság szövõdött közöttük, hiszen mindketten lelkes cserkészek vol-
tak. Még ezt megelõzõen a ciszterciek 47. számú csapatában vezetõi képesítést
nyert, melynek eredményeként 1922 õszén kereskedõ és iparos tanoncokból meg-
alakították a máig élõ 217. sz. Keresztény Munkás Ifjú cserkészcsapatot, mely 300
tagjával az ország legnépesebb ilyen irányulású alakulatának számított. Muzikális
cserkészeibõl fúvószenekart szervezett, mely a következõ idõkben, így az 1933-as
gödöllõi Világ Jamboreen, nemzetközi elismerést váltott ki. Még a harmincas évek
elején történt, hogy egy mohácsi táborozáskor kimentette a Dunából egyik cserkész-
vezetõjét. 1932-ben, Szent György napján a pécsi székesegyház elõtti ünnepélyen
gróf Teleki Pál tb. magyar fõcserkész kezébõl átvehette az életmentõ kitüntetést.
Idõs korában tudta meg, hogy a kitüntetés mellé járó virágcsokrot egy Flerkó Béla
nevû kiscserkész, a Pécsi Orvostudományi Egyetem késõbbi akadémikus pro-
fesszora nyújtotta át neki. Egy évvel késõbb a gödöllõi Jamboreen a cserkészet ala-
pítója, Baden-Powell tábornok személyesen gratulált Várnagy Viktornak. Haláláig
hûséges cserkész maradt; így volt ez az 1948–88 közti katakomba-idõszakban is,
amikor a Filharmónia Színház téri irodájában rendszeresen jöttek össze öregcser-
kész társai. Itt megtalálhatók voltak az emigrációs magyar cserkészet titokban Ma-
gyarországra csempészett sajtótermékei is. A hazai cserkészet legalizálása után a
Pécsi Cserkészkerület elnökévé, majd örökös tb. elnökévé választották.

Közben 1929-ben Agócsy Lászlóval megalapították a Szeráfi Kórust. Beirat-
kozott a Városi Zeneiskolába, ahol zeneelméletet és magánéneket tanult a neves
zenepedagógustól, koncerténekestõl, Kalliwoda Olgától. 1936 augusztusában a
Jókai utcai Emericanum földszintjén (ma az Építõipari Szakközépiskola Kollégiu-
ma) megnyitotta cserkész- és cipõboltját, mely 1947-ig bõségesen ellátta felszere-
léssel, könyvekkel a város és a Dél-Dunántúl cserkészeit.

Honvédként ott volt 1939-ben Kárpátalja visszacsatolásánál. „Századpa-
rancsnokom (Csethe István százados, pécsi 10-es cserkész) rám bízta a század
éjjeli szállásának megszervezését. Mentem házról házra biztosítani a szállást. Az
emberek az utcákon örömmámorban, diadalkapuval várták a magyar honvédeket.”

1944-ben aztán újabb katonai behívót kapott. Az orosz frontra került, majd
fogságba esett. Az Urálon túl, Szibériában több ezer magyar fogolytársával együtt
vasúti talpfákhoz erdõt irtottak, nem egyszer mínusz 40 fokos hidegben. Elmondá-
sa szerint amikor visszatértek a munkáról a lágerbe, ott már „kellemes”, csak mí-
nusz 5–10 fokos hõmérséklet várt rájuk. Várnagy Viktor tartotta a lelket több száz
sorstársában. Vasár- és ünnepnapokon – mivel lelkész nem volt velük – õ vezette
az énekléssel egybekötött áhítatokat. Csupán töredék jutott haza fogolytársai kö-
zül, akik nem gyõztek hálálkodni, hogy fõként az õ példamutatásának és lelkesíté-
sének köszönhették az életben maradást.
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Hazatérve a hároméves hadifogságból a kereskedést nem folytathatta. Mara-
dék árukészletével a Ferenciek utcájában két éven keresztül kis boltot mûködtetett,
ám 1949-ben új foglalkozást kellett választania. 1956-ig a villanymotor-tekercselõ
szakmában dolgozott. 1956 januárjában váratlan fordulat állt be életében. Muzsikusi,
kereskedõi elõéletének köszönhetõen Agócsy László és Antal György javaslatára
megbízták az Országos Filharmónia pécsi kirendeltségének irányításával. A követ-
kezõ 26 esztendõ (1982-ben vonult nyugállományba, fia, Attila lépett a helyébe) Vár-
nagy Viktor három év híján száz esztendõs földi pályafutásának a legszebb, leggyü-
mölcsözõbb idõszaka volt. Világhírû magyar és külföldi mûvészeket, együtteseket
hívott meg. Tevékenységének eredményességét bizonyította a pécsi-baranyai
hangversenyek számának rohamos emelkedése, a koncerteket látogató ifjú és fel-
nõtt bérletesek országos viszonylatban is kiemelkedõ arányú növekedése.

A hangversenyeken fellépõ mûvészek szívesen látogattak el Várnagy Vik-
tornak a donátusi templom közelében lévõ szõlejébe, ott igen kellemes órákat el-
töltve. A vendégkönyvbe írt elismerõ sorok beszédesen igazolják ezt. (1998-ban
Várnagy kis zenei- és cserkész-múzeumot létesített a présházban, minden bi-
zonnyal az egyedülit az országban. Íme néhány magyar vendég neve: Ferencsik
János, Lehel György, Lukács Ervin, Forrai Miklós, Borbély Gyula, Kórodi András,
Medveczky Ádám, Erdélyi Miklós karmesterek, Fodor János, Réti József, Bolla Ti-
bor, Csajbók Terézia, Kováts Kolos, Komlóssy Erzsébet, Marczis Demeter, László
Margit, Szabó Miklós, Keönch Boldizsár operaénekesek, Sugár Rezsõ és Balassa
Sándor zeneszerzõk, Kovács Dénes hegedûmûvész, Bacher Mihály, Lux Erika,
Ránki Dezsõ, Failoni Donatella zongoramûvészek. Felejthetetlen Bánk bánunk,
Simándy József többek közt ezt írta a vendégkönyvbe: „Aki szereti a szép zenét és
a jó bort, az szeresse a kedves Várnagy házaspárt, aki mindkettõvel meg tud ben-
nünket ajándékozni. A jó Isten tartsa meg szokásukat.”

De említsünk meg néhány külföldi vendéget is: Lamberto Gardelli és Milan
Horvat karmester, Ruha István, Gertler Endre és Dejan Bravnicar hegedûmûvész
nevét. A zongoramûvészek közt elsõsorban a francia Jeanne-Marie Darré és a na-
gyon fiatalon elhunyt olasz Dino Ciani nevét kell felidéznünk.

75 éves korában történt nyugdíjazása után is naponta bejárt a Színház-téri
irodába, a POTE-aula elõterében szíves házigazdaként köszöntötte a hangver-
seny látogatóit.

A donátusi szõlõt is szinte naponta meglátogatta. Ám családja mellett legszí-
vesebben az ifjú- és öregcserkészek közt töltötte idejét. Temetésén, 2003. május
27-én muzsikus barátai, cserkészei mellett hatalmas tömeg vett tõle búcsút a pécsi
Köztemetõben. Amikor koporsóját szeretett felesége földi maradványai mellé he-
lyezték, százak énekelték Sík Sándor szerzeményét, a magyar cserkészindulót:

Jó fegyverünk, izmos karunk,
Égõ szemünk, vidám dalunk.
Amerre nézünk, megterem
A gyõzelem, a gyõzelem.
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In memoriam Csonka Károly
1944–2006

„Most feljegyezlek a naptáramba, kedden hívlak. Le kell ülnünk, hogy min-
dent részletesen megbeszéljünk” – mondta, de nem sejthettem, hogy immár utoljá-
ra. A lelket-nyelvet dermesztõ hír vétele óta se reggel, se este, csak az idõ létezett.
Az érte gyújtott gyertya meg-megrebbenõ nyugtalan lángja is az Õ emlékét idézte:
„Tudod, nekem lüktetnem kell, én a fényképezésbõl élek.” Valóban, nemcsak meg-
élhetést, életformát is jelentett számára a tágas, látványgazdag képi világ megörö-
kítésének szüntelen vágya.

Tizenévesen kapta elsõ fényképezõgépét, amelyet, képletesen szólva, azóta
el sem engedett. A Focus Csoport tagjaként mûvészetét hazai és nemzetközi pályá-
zatokon is magasra értékelték. Tagja volt a Magyar Fotómûvészek Szövetségének,
a Magyar Alkotómûvészek Alapítványának, a Magyar Reklámszövetségnek és a
Rotary Clubnak. A Mecseki Fotóklub elnöki tisztét öt éven át viselte. Egyéni kiállítá-
sait láthattuk Pécsett, és képei varázsa hatott Budapest, Kütahya, Fellbach, Graz
mûvészetértõ közönségére egyaránt.

Szeretett szülõvárosának, Pécsnek nevezetes 4. századi sírkamráitól, égre
mutató tornyain át a város magas légteréig nincs oly zuga, ahol ne készített volna szá-
mos magas mûvészi értékû felvételt. Saját magával, alkotói tevékenységével szem-
ben igen magasra helyezte az igényesség mércéjét. Eme törekvését képviselik Pécs-
hez kötõdésének reánk maradt gyöngyszemei: a Ballada a városról címû kötete Sz.
Koncz István szövegével (1991), Pécs egykor és ma, B. Horváth Csilla helytörténeti ta-
nulmányával (1994). A város mindörökre címmel Demjén Ferenc verseivel, Sz. Koncz
István hangulatos emlékezõ gondolataival jelent meg (2001) talán legérettebb, a mû-
szemlélet élvezetére felhívó, a mindennapok rohanásában megálljt parancsoló építé-
szeti, plasztikai részleteket feltáró albuma, amelyet a város varázslatos természeti kör-
nyezetébõl is válogatva tett a szakmai körök által elismert, maradandó alkotássá.

Megkülönböztetett tehetséggel, a tökéletességig ûzte a külön szakértelmet kí-
vánó tárgyfotózást, amelyet a szakma szeretetétõl átfûtött gondos türelemmel vég-
zett például a bazilika kincstára ötvösremekeinek fotózása kapcsán, vagy korábban
az általa tizenöt éven át végzett székesegyházi részletfelvételek készítésekor. Kö-
zös munkánk A pécsi székesegyház címmel az épület Schmidt-féle átépítésének
centenáriumára készült, amely kötet az Õ mûvészi tevékenységének elismerése-
képpen a Szép Magyar Könyv I. díját nyerte el 1991-ben. Munka közben alkalmam
nyílt megfigyelni, ahogy felvételeit a mûvészet teremtõ extázisában készítette elõ.
Hitte és vallotta: maga az élet pozitív erõ, s minden alkotó funkciója valami gyönyörû-
séget foglal magában. A halál gondolata éppen ezért volt számára idegen, ugyanak-
kor nem irigyelte Ahasveros sorsát, akit halhatatlansággal sújtottak az istenek.

Egyesek örök adósai maradnak, akik jó szándékát, ügybuzgalmát félreértve
utasították el lelkesedését. A döbbenet hatása alatt meg sem becsülhetõ, hogy tá-
vozásával milyen értékhalmazt veszítettünk, de reánk hagyott mûvészi örökségét
nagyrabecsüléssel és hálás emlékezéssel õrizzük.

Isten veled, Te nyughatatlan örök alkotó, Isten veled, Karesz!
Boros László
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Száz éve Pécsett…     1906-ban

április 1. Dunai Károly: Mindnyájunknak el kell menni. Jelenetek a szabadságharcból.
Bemutató a Pécsi Nemzeti Színházban.

április 1–9. Sztrájk a Zsolnay-gyárban.
április 2. Rendkívüli városi közgyûlés (többek közt a Munkácsy Mihály utca és

a Siklósi országút között nyitandó új utca ügyében).
április 9. Vármegyei közgyûlés.
április 19. Zsolnay-serleg-ünnepély a Polgári Kaszinóban.
április 23. Az uralkodó Erreth Jánost nevezte ki a város fõispánjává, Andrássy Gyula

belügyminiszter április 26-án hirdette ki a legfelsõbb döntést.
április 23. Városi közgyûlés.
április 22–23. Bányászsztrájk Vasason.
április 25. Batthyány Tivadar képviselõjelölt (48-as párt) választási gyûlése a Városi

Tornacsarnokban.
április 29. A magyar termékek védelmében szervezõdött országos Tulipánkert mozgalom

pécsi szervezetének megalakulása a Nõegyletben.
Ünnepélyesen elbúcsúztatták a leköszönõ Majorossy Imre polgármestert.

április 30. Országgyûlési képviselõválasztás. A város képviselõje Batthyány Tivadar.
május 1. A munkásság ünnepe: rendezvények a Városi Tornacsarnoknál,

a Tettyén és a Nemzeti Mulatóban.
május 5–6. A Pécsi Lóverseny Egyesület rendezvényei: lóversenyek, mulatságok,

rendezvények a színházban és a Nemzeti Kaszinóban.
május 6. A Pécsi Dalárda hangversenye a Pécsi Nemzeti Színházban.
május 9. Beiktatták fõispáni székébe Erreth Jánost, Pécs új fõispánját.
május 13. Baranya vármegye Függetlenségi és 48-as Pártjának nagygyûlése a Vigadóban.
május 14. Benyovszky Móric, Baranya vármegye fõispánjának beiktatási ünnepsége.
május 21–26. A Városháza építkezésénél dolgozó segédmunkások sztrájkja.
június 1. Willy Weston zongoramûvész Wagner-estje a Vigadóban
június 9. A helsingforsi egyetemi énekkar hangversenye a Pécsi Nemzeti Színházban.
június 10. Népünnepély a Tettyén, melynek keretében felavatták a tettyei barlangot
június 18. Polgármester választás: Pécs új polgármestere Nendtvich Andor.
június 21. Ismét országgyûlési képviselõ választás, mivel Batthyány Tivadar megválasztott

képviselõ visszaadta mandátumát. Az új képviselõ a 48-as párti Pleininger Ferenc.
június 22. Városi közgyûlés többek közt a villamos építésének kérdésérõl.
június 29. Megalakult a Gyáriparosok Országos Szövetségének pécsi szervezete.

Péter–Pál-napi ünnepségek.

Hetvenöt éve Pécsett…     1931-ben

április 1. Kozáry György passiójátékának bemutatója a Pécsi Nemzeti Színházban.
április 4. Pécsi Képzõmûvészek tavaszi kiállítása a Vigadóban.
április 7. Vaszary János: Rád bízom a feleségem c. bohózatának bemutatója

a Pécsi Nemzeti Színházban.
április 11–19. Kínai népmûvészeti kiállítás a Nõegyletben.
április 12. A Magyar Zsidók Pro Palesztina Szövetségének pécsi ünnepsége.
április 16. Teiko Liwa japán énekesnõ hangversenye a Pécsi Nemzeti Színházban.
április 17. Arányi Kornél: Dankó Pista nótafája címû operettjének bemutatója

a Pécsi Nemzeti Színházban.
április 18. Délvidéki kultúrest a Pannoniában, Herczeg Ferenc tiszteletére.
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április 19. Herczeg Ferenc, a Revíziós Liga elnökének részvételével megalakult
a szervezet pécsi osztálya.
Pécsi Napló: Tizenkét város hetven versenyzõje viaskodik ma Pécsett a Dunántúl
birkózó bajnokságért.

április 20. Lev Urvancov: Maruszja c. darabjának bemutatója a Pécsi Nemzeti Színházban.
április 21. Meghalt Baldauf Gusztáv (1878–1931) lelkész, a város evangélikus

gyülekezetének szervezõje, a szeretetotthon megálmodója.
április 24. Barna Izsó: Falusi kislány Pesten c. operettjének bemutatója

a Pécsi Nemzeti Színházban.
április 26. Magyar festõk képeibõl nyílt kiállítás a Vigadóban.

Vastagh Béla képkiállítása a Nõegyletben.
április 28. Megnyílt a reumatikus panaszokat és egyéb betegségeket új terápiával gyógyító

Zeileis Intézet, a Siklósi út 12. sz. alatt.
május 1. A munkásság ünnepe a Szociáldemokrata Párt szervezésében:

rendezvény a Munkásotthonban, népünnepély a Kisréten és a Tettyén.
május 2. Szirmai Albert–Martos Ferenc: A balerina címû operettjének bemutatója

a Pécsi Nemzeti Színházban.
május 4–5. Magyar Könyvnap.
május 6. Otto Ernst Hesse–Max Alberg: A törvény nevében címû színmûvének bemutatója

a Pécsi Nemzeti Színházban.
május 12. A Pécsi Dalárda hangversenye a Vigadóban.
május 13. Towje Hakohen, New York egyik néger negyede zsidó kántorának hangversenye

a Pécsi Nemzeti Színházban.
május 14. Szenes Béla–Huszár Péter: Az ezüst páncél címû vígjátékának bemutatója

a Pécsi Nemzeti Színházban.
május 14–17. Lóversenyek.
május 16. Dario Nicodemi: Hajnalban, délben, este címû szerelmi játékának bemutatója

a Pécsi Nemzeti Színházban
május 17. Pécsi Napló: Pécs város társadalma impozáns gyûlésen követelte

a trianoni békeparancs revízióját.
Igazságügyi tisztviselõk vándorgyûlése a Törvényszék dísztermében.

május 18. Herczeg Ferenc: Az aranyborjú c. színmûvének bemutatója a Pécsi Nemzeti
Színházban.

május 19. Molnár Ferenc: A jó tündér. Bemutató a Pécsi Nemzeti Színházban.
május 20. Rendkívüli városi közgyûlés az 1930. évi zárszámadásról.

Chiarelli: Arc és álarc címû komédiájának bemutatója a Pécsi Nemzeti Színházban.
május 21. Edgar Wallace: Kedves Shelby. Bemutató a Pécsi Nemzeti Színházban.
május 24. Megalakult a Pécs-baranyai Frontharcos Szövetség.
május 2–-26. Erdélyi népmûvészeti kiállítás a Nõegyletben.
május 26. Vármegyei közgyûlés.

Henrik Ibsen: Solness építõmester címû színmûvének bemutatója
a Pécsi Nemzeti Színházban.

május 27. Jacques Deval: Az ifjú pásztor. Vígjáték bemutató a Pécsi Nemzeti Színházban.
május 31. Edvi Illés Ödön festõmûvész kiállítása a Nõegyletben.

Felavatták Gecsõ Sándor szobrász Heim Pál gyermekgyógyász professzor és Beck Soma
bõrgyógyász professzor mellszobrát a Gyerekklinika elõtt, ill. a Bõrklinika elõadótermében.
Hõsök emlékünnepe. Megemlékezés a köztemetõben a világháború hõseinek
emlékmûvénél.
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június 4. Gyászünnepség a színházban. Megemlékezés a trianoni békediktátum
évfordulóján.

június 6. Cesare Valbrega zongorahangversenye a Pannoniában.
június 7. Felavatták a Baldauf Gusztáv szeretetotthont az Eötvös utca 15. sz. alatt.

A Szeráfi Kórus hangversenye a ferences templomban.
június 9. Elsõ ülését Pécsett tartotta az országgyûlési képviselõk városi tagozata.

Az Erzsébet Tudományegyetem rektorává választották Entz Béla patológus professzort.
A Pécsi Polgári Kaszinó Zsolnay-serleg-ünnepélye.

június 9–11. Klebelsberg Kunó kultuszminiszter pécsi látogatása.
június 10. Az Erzsébet Tudományegyetem Jog- és Bölcsészettudományi Kara épületének

alapkõletétele.
Megalakul a Janus Pannonius Társaság.

június 18. A dél-dunántúli erdõmérnökök vándorgyûlése.
június 21. A 20 éves Pécsi Sport Club jubileumi ünnepsége a vásártéri sporttelepen.
június 26. Salamon Béla és társulatának pécsi vendégjátéka a Pécsi Nemzeti Színházban.
június 29–30. Országgyûlési képviselõ választások. A város képviselõi Vargha Imre és

Esztergályos János.

Ötven éve Pécsett… 1956-ban

április 4. Dunántúli Napló: Díszünnepség a színházban hazánk felszabadulásának
11. évfordulója alkalmából a Pécsi Nemzeti Színházban.

április 6. Berze Nagy János néprajzkutató halálának 10 éves évfordulója alkalmából
emlékestet tartottak a TIT Bartók Klubjában.

április 8. Délszláv est a November 7. Kultúrotthonban.
április 9. Dalest a Pécsi Nemzeti Színházban, Honthy Hanna operett primadonna

közremûködésével.
április 21. Gosztonyi János: Colombus címû drámájának bemutatója a Pécsi Nemzeti

Színházban.
Díszünnepség a Helyõrségi Tiszti Klubban Lenin születésének 86. évfordulója
alkalmából.

május 1. Dunántúli Napló: Lelkesen ünnepelték május elsejét Pécs dolgozói.
május 4. A Csillag címû irodalmi folyóirat estje a TIT Bartók Klubjában.
május 5. Radnóti Miklós emlékest a Bartók Klubban.
május 6. Meghalt Vargha Damján ciszterci szerzetes, irodalomtörténész egyetemi tanár,

a Szent Mór Kollégium alapítója-igazgatója (1918–1947).
Városi pártértekezlet.
Pécs és Baranya megyei idegenforgalmi kiállítás a Doktor Sándor Kultúrotthonban.
Megnyílt az I. Pécs-Baranya megyei országos kiállítás a Járási Tanács
Kulich Gyula utca 3. sz. alatt és a Megyei Tanács termeiben.

május 6–28. Pécsi Muzsikáló május. A zenei hetek nyitóhangversenyén Mozart Requiemjét
a Liszt-kórus adta elõ Antal György vezényletével.

május 9. Horváth József zongoraestje a Liszt-teremben.
május 12. Régi grafikus mesterek c. kiállítás a Káptalan utcai kiállítóteremben.
május 14. Pécsre látogatott Hegedûs András a Minisztertanács elnöke.
május 16. Schumann- és Liszt-emlékhangverseny a Liszt-teremben.
május 18. Bernard Shaw: Szerelmi házasság címû színmûvének bemutatója a

Kamaraszínházban.
május 19. Babay József: Szélbõl szõtt királyság címû vidám zenés játékának bemutatója a

Pécsi Nemzeti Színházban.
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május 19-20. Fõiskolai napok a Pedagógiai Fõiskolán.
május 20. Felavatták Babits Mihály emléktábláját a Zrínyi utca 20. sz. házon,

amelyben a költõ diákkorában lakott.
május 21. A Pécsi Szimfonikus zenekar koncertje a Liszt-teremben Rozsnyai Zoltán

vezényletével.
május 28. Sugár Dezsõ: Hõsi ének címû oratóriumának bemutatója

Vaszy Viktor vezényletével.
június 2–3. A DISZ-által szervezett I. megyei úttörõ- és ifjúsági találkozó.
június 3. Megkezdõdött az Ünnepi Könyvhét.
június 7. Lehár Ferenc: Cigányszerelem címû operettjének bemutatója a Pécsi Nemzeti

Színházban.
június 9. Megjelent Kolta János szerkesztésében a Pécs útikönyv.
június 15. Béke-nagygyûlés a Széchenyi téren.
június 18. Beethoven IX. szimfóniájának elõadása a színházban Vaszy Viktor vezényletével,

a Liszt kórus és a Pécsi Szimfonikus Zenekar elõadásában.
június 24. Nemzetiségi munkás-paraszt találkozó a November 7. Kultúrotthonban.

Huszonöt éve Pécsett…     1981-ben

április 1. Ifjúságmozgalmi konferencia az MSZMP Baranya Megyei Oktatási
Igazgatóságán.
A japán Urawa város Kodály kórusának hangversenye a Mozgalmi Házban.
Megnyílt a Pintér-kert.

április 2. A lvovi Galicsina táncegyüttes vendégszereplése a József Attila
Mûvelõdési Házban.
Megnyílt a Baranya Megyei Könyvtár zenemûtára.

április 4. Dunántúli Napló: „Április negyedikét köszöntöttük. Koszorúzások, KISZ-fiatalok
fogadalomtétele, vetélkedõk, sportversenyek.

április 4–12. Országos középiskolai fotókiállítás a Nagy Lajos Gimnáziumban.
április 8–9. Országos vállalati tervezési tanácskozás az Ifjúsági Házban.
április 10–17. Építés – Élet – Építészet címmel Baranya megyei építõipari napok.
április 10–12. IX. Magyar nemzetközi tornászbajnokság a Sportcsarnokban.
április 11. Pécs belvárosának újjászületése. Kiállítás a Helyõrségi Mûvelõdési Otthonban.
április 12. Gerhart Hauptmann: A patkányok c. tragikomédiájának bemutatója a Pécsi

Nemzeti Színházban.
április 13. A Baranya Megyei Tanács ülésének témái többek közt a tankötelezettség és a

nyugdíjasok helyzete.
A Budapesti Filharmonikusok koncertje a Pécsi Nemzeti Színházban, Kóródi András
vezényletével.

április 15. Kiállítás nyílt a Mozgalmi Házban a Janus Pannonius Társaság megalakulásának
50 éves, a Sorsunk címû pécsi irodalmi folyóirat 40 éves évfordulója alkalmából.

április 16. Irodalmi kávéház a Nádorban: Csernus Mariann színésznõ estje.
április 17. Dokumentum N° 3 c. fotókiállítás, valamint a makói mûvésztelep képzõmûvészeti

kiállítása a Színház téri galériában.
április 22. Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnökének látogatása.

Környezetvédelmi KGST-tanácskozás az MTA Dunántúli Tudományos Intézetében.
április 25. Herczeg Ferenc: Bizánc címû darabjának bemutatója a Pécsi Nemzeti

Színházban.
április 25–26. III. Nemzetközi Mecsek hegyi autóverseny.
április 29. Tücsökzene címmel Bitskey Tibor színmûvész elõadóestje a Mozgalmi Házban.
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május 1. Dunántúli Napló: Látványos felvonulások Baranya városaiban. Derû, vidámság,
jókedv a munka ünnepén.
Megnyílt a Barbakán borozó.

május 2. Átadták a Konzum éttermet.
május 9. Megnyílt az Eszék étterem.
május 11. Ferk Anna textilmûvész kiállítása a Ságvári Endre Mûvelõdési Házban.

Bach h-moll mise. A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola pécsi tagozatának zenekara
és a Liszt Ferenc kórus hangversenye a POTE aulájában.

május 12. Szabó Magda: A meráni fiú. A Madách Színház vendégjátéka a Pécsi Nemzeti
Színházban.

május 12–15. A Bányászati Világkongresszus nemzetközi bányahõfizikai irodájának
plenáris ülése a MÉV központjában.

május 13. Bánky József zongoramûvész koncertje a Liszt-teremben
május 14. A Baranya megyei Környezetvédelmi Napok keretében Murai Róbert képkiállítása

a József Attila Mûvelõdési Házban.
május 15. Ábrahám Kálmán építési és városfejlesztési miniszter látogatása.

H. Barakonyi Klára grafikai kiállítása a Színház téri galériában.
május 16. Országos vadászati vetélkedõ az MTV Pécsi Körzeti Stúdiójában. A gyõztes

Baranya megye csapata lett.
május 17. Verdi: Álarcosbál. Operabemutató a Pécsi Nemzeti Színházban.
május 18. Megnyílt a látogatók elõtt a pécsi zsinagóga.

Megyei mûvelõdési vezetõk kétnapos országos tanácskozása kezdõdött
a Mozgalmi Házban.

május 19. Várkonyi Nándor nevét vette fel a Városi Könyvtár 1. sz. fiókkönyvtára.
május 21–22. Az értelmiség helye és szerepe a mai magyar társadalomban címmel

országos konferencia az MSZMP Baranya Megyei Bizottsága Oktatási Igazgatóságán.
május 25. Margittay Sándor orgonamûvész hangversenye a Székesegyházban.
május 26. Az úttörõszövetség megalakulásának 35. évfordulója alkalmából jubileumi

ünnepséget tartottak a Pécsi Nemzeti Színházban.
május 28. Makrisz Agamemnon szobrászmûvész kiállítása a Pécsi Galériában.
május 28–29. VIII. Baranyai Orvosnapok. Tudományos tanácskozás a POTE-n.
május 29. Bányászati mélyépítés a liász-programban címmel nemzetközi konferencia a

Ságvári Endre Mûvelõdési Házban.
május 29–30. A komplex pszichológiai ismereterjesztésrõl és tanácsadásról tartottak

konferenciát a Mozgalmi Házban.
május 30. Gyermeksebészek nemzetközi tudományos ülése a POTE Gyermekklinikáján

Pilaszanovich Imre gyermekgyógyász 70. születésnapja tiszteletére.
június 1. Dallos Jenõ karikaturista grafikusmûvész kiállítása a POTE aulában.

Szín és forma címmel Horváth Dénes grafikai kiállítása az Ifjúsági Házban.
Az Ünnepi Könyvhét városi megnyitója a Helyõrségi Mûvelõdési Otthonban.

június 5. Felavatták a rekonstruált Memi pasa fürdõjét a Sallai utcában, és megnyitották
a hozzá kapcsolódó Török fürdõk Magyarországon c. kiállítást.

június 12. Csizmadia László grafikus kiállítása a Széchenyi téri galériában.
június 15. Koos Bons holland orgonamûvész hangversenye a Székesegyházban

a Nevelõk Háza Kórusának közremûködésével.
június 18. Pécs Város Tanácsának ülése az 1980. évi zárszámadásról.
június 19. Szabó László, párizsi magyar szobrász kiállítása a Pécsi Galériában.
június 25–26. Természetismeret 1981 címmel tanácskozás a Pécsi Tanárképzõ Fõiskolán.
június 25–29. VI. Országos gyermek-színjátszó fesztivál.
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dr. Kálózdi Tamás (Budapest) * Kamarás Júlia * Kanizsai István * Karancsi Ilus * dr. Kelemen László * dr. Kellermayer Miklósné *
Kerekes Imre * Keszkenyõs Imre (Keszü) * Kilár Gyõzõ * Kilár Zsolt * Kis Jánosné * Kismányoky Károly * dr. Kiss Iván (Buda-
pest) * dr. Kocsis Béla * Kolat Irén * Kollár Levente * Koltai Erika * dr. Korinek László * dr. Koósz Margit * Kovács Attila * Kovács
Gyula * Kovács Imre * Kovács Szabó János * Kõszegi Gáborné * Kraft János * dr. Krassó Sándor * dr. Krommer Károly * Kukai
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István * Lenkovics László * dr. Létai György * Lischka Györgyné * dr. Lovász György * dr. Lovász Istvánné * Lovász Lázár * dr.
Madas Éva (Székesfehérvár) * Madas Katalin * Mádl Dalma (Budapest) * Magyarlaki Józsefné dr. * dr. Majdán János * Makkné
Takáts Katalin * dr. Makoviczky Gyula * Mánfai Ildikó * Märcz Róbert * Markó Imre * Marksz Levente * Marsai Ágnes
(Hosszúhetény) * Mateisz Lénárd * Matkovits Eleonóra * dr. Mátrai Béla * dr. Méhes Károly * dr. Meláth Ferenc * Mendly Lajos *
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József * Nagy Sándorné * Nagy Zoltánné (Kõvágószõlõs) * Németh Norbert (Csányoszró) * Németh Zsolt * Norgauer Mária *
Nürnberger Géza * dr. Nyers József * dr. Olasz István * dr. Ormos Mária (Budapest) * Õhlmüller Miklós * Paksi Sándor * Palágyi
Gergely * Pálfy Attila * ifj. Pálfy Attila * dr. Pandúr József * Papp Béla (Hird) * Papp Miklós (USA) * dr. Pásztoryné Kovács Júlia *
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Béla * Petrusz-Kerner Mária (USA) * Platthy István * dr. Pilkhoffer Mónika * Póla Péter * Polgár Éva * Pusztafalvi Gábor * dr.
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ra * Ramocsai Istvánné (Budapest) * Raýman János * Rétfalvi Sándor * dr. Roisz Andrásné * Roma Enrico (Budapest) * dr. Ro-
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Szamosi Szabolcs * dr. Szebényi Imre (Budapest) * Szeifert Judit * dr. Szelestey Judit * Szentkutiné Szirtes Mónika (Gárdony) *
Szentivánszki Jeromos * Szieberth Istvánné * Szieberth József (Balatonföldvár) * Szieberth Judit * Szirtes Béla * Szirtes Zoltán
(Kõvágótöttös) * Szluka Balázs * Tamási Balázs * dr. Tamási Károlyné * dr. Tamásy István (Leányfalu) * Tavasz Marianna * Teg-
zes Ferenc * Temesi Endre Miklós * dr. Ternák Gábor * Tihanyi János * Tirkala Ferenc * dr. Tóbiás János * dr. Toller László * dr.
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Zemplényi Vera * Zengõvári Mária (Budapest) * Zolotnoky Ferencné * dr. Zoltai Ákosné * dr. Zsigmond Endréné (Szombathely) *
Zsolnay Antal József * dr. Zsolt Njura (Gárdony)
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(2) * Hétfõ Kft. * Hidasi Bt. * Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola (3) * Jókai Iskola Alapítvány * Jurdik és Jurdik Bt.
(Kozármisleny) * Lauber Dezsõ Városi Sportcsarnok * MárkusZínház * Mecsek Egyesület * Pécs-Baranyai TIT * Pécs–Baranyai
Kereskedelmi és Iparkamara (40) * Pécs/Sopianae Örökség Kht. * Pécs Város Oktatási Bizottsága (38) * Pécsi Gyermekotthon *
Pécsi Távfûtõ Kft. * Pécsi Testnevelési Általános Iskola és Középiskola, Sportiskola * PTE Egyetemi Könyvtár * PTE Egyetemi
Levéltár * PTE BTK-TTK Könyvtár * PTE Pollack Mihály Mûszaki Fõiskola Könyvtára * Radnóti Miklós Közgazdasági Szakkö-
zépiskola * Várkonyi Nándor Könyvtár * Várostörténeti Múzeum
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