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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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ÁRVAI TÜNDE

A PÉCSI VÁRBÉLI KERESZTELÕ SZENT JÁNOS
TÁRSASKÁPTALAN KORAI TÖRTÉNETE

Bár Pécs város középkori egyháztörténetérõl az évszázadok során könyv-
tárnyi szakirodalom született mind a történészek, mind a régészek tollából, a vár-
béli Keresztelõ Szent János társaskáptalan történetérõl, tagjairól, a városban és az
egyházmegyében betöltött szerepérõl szóló összefoglaló munka még nem készült.
A pécsi egyházmegye fennállásának ezer éves évfordulója elegendõ ok arra, hogy
a korábbi szakirodalom és a források segítségével, rendszerezésével kísérletet te-
gyek e hiátus pótlására. Jelen dolgozatban a kollegiális egyház Árpád- és An-
jou-kori történetének bemutatására szorítkozom.
A káptalanok helye az egyházszervezetben

A Szent István által 1009-ben életre hívott pécsi püspökség, a veszprémi, eszter-
gomi, erdélyi és gyõri egyházmegyéket követõen jött létre. A Magyar Királyság területé-
nek 6%-ra terjedõ dioecesisben párhuzamosan folyt a világi és az egyházi igazgatás ki-
építése; területe négy királyi vármegyét foglalt magába. Az ispáni várak mellett létesültek
az elsõ plébániák. Az egyházi igazgatás középsõ szintjét jelentõ nyolc fõesperesség ki-
épülésére már a 13. századra biztosan sor került, 1330-ra 529 plébánia tartozott jogha-
tóságuk alá.1 A püspöki székhely központját a székesegyház és a körülötte fokozatosan
kiépülõ püspökvár alkotta. A 11. században dómmonostorok jöttek létre országszerte,
ahol a szerzetesek és a világi klerikusok éltek együtt. A szerzetesek kiszorulásával
ezekbõl az intézményekbõl alakultak ki késõbb a székeskáptalanok.2 Ez Pécs esetében
sem történt másként, a szerzetesek 1038-tól költözhettek ki a dómkolostorból a pécs-
váradi apátságba. A pécsi székeskáptalan az ország egyik legnagyobb káptalanja volt,
mely 40 kanonoknak, 12 prebendáriusnak és több karbéli papnak biztosított jövedelmet.
A káptalani hierarchia élén állt a prepositus (prépost), mellette a lector (olvasókanonok),
a cantor (éneklõkanonok) és a custos (õrkanonok) számított még a méltóságviselõ ka-
nonokok (dignitates) közé. Õket követte rangban a kisprépost, akinek felügyelete alá tar-
tozott a társaskáptalan. A fõespereseket hivatalviselõkként, a többi klerikust egyszerû
kanonokként tartották számon.

A társaskáptalanok, másnéven kollegiális egyházak elterjedése Magyaror-
szágon, nem olyan általános, mint a székeskáptalanoké. Tagjaik a gazdagon do-
tált templomok papjai közül kerültek ki. Romhányi Beatrix a kolostorokról és
társaskáptalanokról készített katalógusában 44 kiskáptalant sorol fel, ami jóval
több, mint amit Mályusz Elemér jóvoltából 1971-ben megismerhetett a magyar
medievisztika.3 Az elsõ társaskáptalant Szent István király alapította Fehérvárott. A

3

1 Koszta László: Püspöki székhely és városfejlõdés. Pécs központi funkciói és vonzáskörzete a 14.
század közepéig = Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. Koszta
László (szerk.). Szeged, 1995. 233–272. p.

2 Koszta László: A székeskáptalanok kialakulása és kanonokjaik Magyarországon = Acta Universitatis
Szegediensis de Attila József Nominatae Acta Historica, 103. (1996) 67–81. p.

3 F. Romhányi Beatrix: Kolostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarországon. Katalógus. Budapest,
2000.; Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Budapest, 2007. 110–113. p.
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donátor kilétét tekintve a középkori Magyarországon sokféle kollegiális egyház lé-
tezett: az uralkodókat, családtagjaikat, egyházi és világi elõkelõket egyaránt talá-
lunk az alapítók között. Természetesen a királyi alapítású egyházak (pl. Óbuda,
Pozsony, Arad, Titel) felszereltsége, és papjainak javadalmazása magasan meg-
haladta a püspöki székhelyeken létrejövõ kisebb káptalanokét.

A püspöki városokban létrehozott társaskáptalanok csoportjába, mely mar-
kánsan elkülönül a központoktól távol esõ egyházakétól, „általában olyan kis káp-
talanok tartoznak, amelyek egy-egy székeskáptalan közelében a fõpapi rezidenci-
ának helyet adó várban épültek föl, s a püspöki székesegyház liturgiájával, a fõpapi
központ reprezentációjával van kapcsolatban funkciójuk. Alapítójukat ennél fogva
a szóban forgó egyházmegye valamely fõpapjában kell keresni, noha ehhez a cso-
porthoz is tartozhatnak királyi alapítású egyházak…”4 A fenti definícióból kiindulva
elmondhatjuk, hogy a pécsi társaskáptalan okleveles elõfordulásaiban 1304 óta ál-
landó jelzõként szereplõ de castro kifejezés, az intézmény lokalizálásán túl, az ala-
pítási körülmények, és a késõbbi funkciók meghatározásánál is segítséget nyújt.
Az alapítás körülményei

A 12. század végi pécsi egyházmegye élén a Bár-Kalán nemzetségbõl szár-
mazó, befolyásos és tehetõs Kalán püspököt találjuk. Kezdetben Miklós esztergo-
mi érsek nótáriusaként, a királyi udvar kancellárjaként mûködött, és vélhetõen õ vit-
te keresztül III. Béla kancelláriai reformját. A pécsi fõpapi stallumot 1186 és 1188
között kapta meg. Az egyházmegye élére kerülõ „exkancellár” vélhetõen egyfajta
„kultúrmissziónak” tekintette, hogy a hivatali írásbeliség e vidéki központban is na-
gyobb hangsúlyt kapjon. A pécsi székeskáptalan már elsõ említése (1177) elõtt is
fennállt, és 1181-tõl õrzött meg közhitelû okleveleket, adatolható hiteleshelyi tevé-
kenységet 1214-tõl végzett.5 Tehát Pécs a magánjogi írásbeliség tekintetében reg-
nálása alatt kezdett felvirágozni. Az aktív diplomáciai szerepvállalása miatt elfoglalt
püspöknek sok emberre volt szüksége az egyházi kormányzat hatékony mûködte-
téséhez. A hiteleshelyi tevékenység és a hozzá kapcsolódó határjárások, kikülde-
tések is jelentõs személyzetet követeltek. A 13. századra már több plébániatemp-
lom mûködött a városban, melyek kápolnái több oltárral rendelkeztek, a misézést
oltárigazgatóik végezték. A káptalani iskolában folyt a klerikusok képzése, hogy az
egyházmegye megfelelõ klerikus utánpótlással rendelkezzen. Mindezen felada-
tokra megfelelõ képzettségû személyek szükségeltettek.

Egy 1217-ben kelt oklevél sok szempontból új információkkal szolgált a pécsi
egyházmegye történetével foglalkozó kutatók számára. Az oklevél tanúi között ugyan-
is a következõ személyeket találjuk: Kalán pécsi püspök, Tiborc pozsegai prépost,
Lodomér pécsi kisprépost és baranyai fõesperes, Mihály az ispotály mestere, Lõrinc
cantor, János tolnai fõesperes, Parka aszuági fõesperes, Garinus marchiai fõesperes,
Jakab vátyi fõesperes, Péter valkói fõesperes, János regölyi fõesperes, György
custos.6 Mindamellett, hogy ez az elsõ oklevél, ahol az egyházmegye középsõ igazga-
tási szintjét alkotó nyolc fõesperesség egyszerre elõfordul, alapító oklevelek hiányá-
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4 Koszta… i.m. 1995. 245. p.
5 Koszta László: A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi tevékenysége (1214–1353). Tanulmányok Pécs

történetébõl 4. Pécs, 1998. 13. p.
6 Árpád-kori… i.m. XI. 98. 153–154.
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ban egyben a pozsegai és a pécsi társaskáptalan terminus ante quemjét is jelenti.
A késõbbi gyakorlattól eltérõen nem méltóságsor, hanem tanúnévsor zárja a doku-
mentumot. A felsorolás, mely tükrözi a pécsi egyházmegye akkori hierarchiáját, Kalán
püspök és Tiborc pozsegai prépost után harmadik helyen említi Lodomért, a Szent Já-
nos káptalan prépostját, baranyai fõesperest. Ezek alapján Lodomér egyértelmûen az
egyházmegye egyik befolyásosabb vezetõje volt a 13. század hajnalán. Mindezek is-
meretében minden bizonnyal Kalán püspököt tekinthetjük a káptalan alapítójának.
A prépostsági templom

Természetesen a kanonoki testület rendelkezett templommal (Ecclesie Sancti
Johannis Baptiste). A társaskáptalan templomának püspökvárba történõ lokalizálását
megkönnyíti az a tény, hogy 1304-tõl kezdve folyamatosan a „várbéli” jelzõvel illették az
intézményt.7 A korszakban minden püspöki alapítású társaskáptalan az alapító reziden-
ciájának közvetlen közelében, tehát a püspöki várban kapott helyet. Timár György –
Kollerre hivatkozva – úgy fogalmazott, hogy: „temploma a székesegyháztól nyugatra, a
várfal közelében állt.”8 A Pécsrõl fennmaradt legkorábbi térkép, mely Joseph de Haüy
francia hadmérnök munkáját dicséri, a város 1687-es állapotát rögzítette. Ezen az ábrá-
zoláson az írott források közlésének megfelelõen, a püspökvár északnyugati részén ta-
álhatjuk a templomot, félköríves szentélyzáródással. Hermang 1754-es térképe meg -
erõsíti a lokalizálás helyességét, azonban helyszínrajzán a templom apszisa már a
nyolcszög három oldalával záródik. A rajzok valósághûsége bizonyítást nyert, amikor a
20. század második felében kezdetét vette G. Sándor Mária vezetésével a régészeti fel-
tárás. Az 1780-ban emelt udvarmesteri ház (ma Virág-ház) alapjai ugyanis a középkori

5

PÉCSI VÁRBÉLI KERESZTELÕ SZENT JÁNOS TÁRSASKÁPTALAN

A pécsi püspökvár Joseph de Haüy 1687es térképén

7 Anjou-kori Oklevéltár = Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia:
1301–1387. Kristó Gyula (szerk.). Budapest–Szeged, 1990– I. 647.

8 Timár György: A szenttisztelet Pécsett, a középkorban (patrocinium, titulus ecclesiae) = Pécs szere-
pe a Mohács elõtti Magyarországon. Tanulmányok Pécs történetébõl 9. Pécs, 2001. 69–101. p.
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templom romjaira épültek. A kutatások során három építési periódust rekonstruáltak. Az
elsõ építési szakasz ideje egybeesik a társaskáptalan elsõ okleveles említésével. Ekkor
jött létre a 10,5 m széles, 20 m hosszú, egyhajós, román stílusú templom, melynek szen-
télye félköríves záródású volt. A hajóhoz északról egy káptalani terem csatlakozott, ez a
nagyobb méretû helyiség a kanonokok összejövetelére szolgált, itt tárgyalhatták meg a
közös ügyeket. A második periódusban megmaradt a félköríves apszis, de néhány mé-
terrel keleti irányba bõvítették a hajót (23,5 m), így a szentély tágasabbá vált. Ebben a
vélhetõen szintén 13. századi, de már a tatárjárást követõ korszakban emelték a tornyot
a hajó nyugati oldalának tövében. A 14. század közepére datálható gótikus átalakítások-
kor épült poligonális szentély maradványa jórészt elpusztult. Ebben az utolsó idõszak-
ban került sor egy sekrestye építésére is, mely a káptalanterem közvetlen szomszédsá-
gában, attól keletre feküdt.9

Már a kereszténység elsõ századaiban megkezdõdött a templomoknak és más
egyházi létesítményeknek oltalom alá helyezése. Ez a hagyomány gyökeret vert az
Árpád-kori Magyarországon is. Míg a pécsi egyházmegyét és székesegyházát Szent
Péter oltalma alá helyezték, addig a várbéli társaskáptalan templomának védõszentje
Keresztelõ Szent János lett. Ennek oka, akárcsak a káptalan pontos alapítási ideje is-
meretlen. Jánosnak, az Úr elõhírnökének és megkeresztelõjének neve magyar nyelv-
területen Iván alakban terjedt el, amely számos templomcímben és helységnévben
elõfordul. A pécsi templomban búcsút tartottak a patrocínium ünnepén.10 A templom
oltárainak egyikét a Boldogságos Szûz Mária tiszteletére szentelték.11 Stációs temp-
lomként fontos szerepet játszhatott az ünnepi körmenetekben.12

A kisprépost
A társaskáptalani hierarchia élén a prépost állt, aki „javadalommal rendelke-

zett a dóm kanonoki testületében. A 10-12 fõs kollegiális egyház préposti stalluma
elvileg a pécsi püspök collatiojához tartozott”, tehát a székeskáptalani javadalmak
adományozásának joga a megyés fõpásztort illette.13

A kisprépostok névsorának rekonstruálásában nagy segítségemre voltak a
Timár által feldolgozott pápai tizedjegyzékek, illetõleg a Koszta által a pécsi káptalani
megbízásokról készített táblázatok.14 A vizsgált idõszakban, tehát az Árpád-kori alapí-
tástól az Anjou-kor végéig 11 kisprépost javadalomviselésérõl sikerült adatokat talál-
nom. Az esetek felében csak egy-egy esztendõbõl áll rendelkezésre információ, így
mindössze két személyrõl alkothatunk árnyaltabb képet: Dénesrõl és Garai Jánosról.

6
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9 G. Sándor Mária: Die Bischofsburg zu Pécs. ICOMOS Hefte des Deutschen Nationalkomitees XXII.
Budapest–München, 1999. 30. p.

10 A magyar egyház ünnepei között tartja számon Keresztelõ Szent János testi születésének napját (jú-
nius 24.), feje vételének napját (decollatio – augusztus 29.), valamint feje megtalálásának napját is
(régen január 27. majd 24.) Mezõ András: Patrocíniumok a középkori Magyarországon. METEM, Bu-
dapest, 2003. 130–143. p.

11 Koller, Josephus: Historia Episcopatus Quinqueecclesiarum. I–VII. Posonii, Pesthini, 1782–1812. IV.
130, 445. p. vö. Rupp Jakab: Magyarország helyrajzi története, fõ tekintettel az egyházi intézetekre.
Pest, 1870–1872. 362. p.

12 Fedeles Tamás: Körmenetek Pécsett a 14–15. században = Pécsi Szemle 2007. tél. 4–21. p.
13 Fedeles Tamás: A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késõ középkorban (1354–1526) =

Tanulmányok Pécs történetébõl 17. Pécs, 2005. 57. p.
14 Timár György: Pécs egyházi társadalma Károly Róbert korában = Baranyai Helytörténetírás. 1981.

Pécs, 1982. 13–56. p.
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Dénes 1303 és 1313 között adatolhatóan a Keresztelõ Szent János társaskáp-
talan prépostja, ezáltal a székeskáptalannak is rendes tagja.15 Származása ismeretlen.
A korszakban már aktív hiteleshelyi tevékenységet kifejtõ pécsi székeskáptalan megbí-
zottjaként több alkalommal végzett külsõ munkát, ami elsõsorban határjárást jelentett.

Dénesnek szerepe volt az egyházmegye két prelátusának megválasztásá-
ban is. Aláírásával és pecsétjével hitelesítette azt az oklevelet, amely tudatta, hogy
1306 februárjában a pécsi káptalan tagjai a ferencesek Szent Ferenc egyházában
Manfréd zágrábi prépostot választották pécsi püspökké.16 Majd mikor a püspöki
szék gyors megüresedését követõen minden késlekedés veszélyesnek bizonyult,
1308 szeptemberében 13 kanonoktársával együtt levélben fordult Tamás eszter-
gomi érsekhez, hogy gondoskodjék számukra elfogadható fõpapról. A felkérés
eredményeképp Tamás tárgyalt Hab váci és János nyitrai püspökkel a pécsi kano-
nokok jelenlétében, és tanácsukra tette meg az érsek Pétert pécsi püspökké.17

A magyar egyházi életben betöltött szerepének magyar határokon túlívelõ elis-
merését látszik bizonyítani a következõ eset: 1309-ben Gentilis bíboros, pápai küldött
utasítására Thebaldus fia: Angelus Péter pécsi püspököt és a kanonokokat utasította,
hogy Szebeni Albert fia: Ruffinust18 fogadják be soraikba, és biztosítsák neki a kanonoki
stallumot és hozzá tartozó prebendát, ellenkezõ esetben egyházi fenyítékben részesül-
nek. Az eljárás lefolytatója eredetileg Perusiumi Bonensegna kánonjogi doktor, ravennai
kanonok és a pécsváradi monostor apátja lett volna, aki egyben a Montezarium-i Szent
Antal egyház perjele is volt. Bonensegna azonban maga helyett Dénesre, a Szent János

7

PÉCSI VÁRBÉLI KERESZTELÕ SZENT JÁNOS TÁRSASKÁPTALAN

A pécsi püspökvár Hermang 1754-es helyszínrajzán

15 Anjou… i.m. I. 469., III. 501., I. 647.
16 Anjou… i.m. II. 18.
17 Anjou… i.m. II. 446–448.
18 Timár… i.m. 1981. 38. p.
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egyház prépostjára és Péter aszúági fõesperesre19 bízta a végrehajtást.20 Gentilisegyház prépostjára és Péter aszúági fõesperesre19 bízta a végrehajtást.20 Gentilis
legatus elletmondást nem tûrõ levelét követõen sikeresen megtörtént a beiktatás, hiszen
1309-tõl Szebeni Ruffinust már a baranyai fõesperesi stallumban találjuk.

1313 május elején keletkezett az oklevél, amelyben utoljára említették Dé-
nes nevét. Miklós magiszter, volt dékánnal együtt képviselték a káptalant. Koráb-
ban Siklósi Miklós comes fia: Péter magiszter és serviensei hatalmaskodást követ-
tek el Harsány és Siklós között félúton Jakab magiszter emberein. Két ember életét
vesztette, többeket elfogtak és megsebesítettek. Fogott bírák közremûködésével
született egy megegyezés, melynek értelmében Zenthegydet és Mokoufalut, vala-
mint kisebb falurészeket összesen 100 márka értékben ad a bûnös Jakab magisz-
ternek, aki kárvallott servienseivel együtt jelent meg a szerzõdés hitelesítésén.21

Jóllehet Jakabfalvi Garai János kispréposti stallumviselésének csak a ténye is-
mert, pécsi tevékenységérõl semmit nem tudunk, mégis munkásságáról összességé-
ben a fentieknél többet mondhatunk el. Ennek egyik oka, hogy a neves Garai nemzet-
ség tagjainak életpályája több kutatót foglalkoztatott, továbbá Garai János a magyar
diplomáciában és egyházi hierarchiában is igen magasra jutott. Apja a Dorozsma
nembeli Garai-ágból származó Pál, aki Károly Róbert idején a király hû embereként
pozsegai várnagy volt. Késõbb macsói bán, több vármegye fõispánja, a királyné tár-
nokmestere, majd udvarbírája lett. Felesége, Nekcsei Demeter tárnokmester elsõszü-
lött leánya Koos volt; házasságukból három fiú született: István, Pál és János.22

János 1292 körül látta meg a napvilágot. Késõbb kánonjogi doktorátust szer-
zett, majd 1344 és 1347 között pécsi kisprépostként tûnik fel a forrásokban.23 1346
és 1348 között királyi kápolnaispán majd titkos kancellár. János volt az utolsó kan-
cellári tisztséget betöltõ pécsi kanonok.24 1347 márciusában megválasztott, majd
még az év júliusában beiktatott veszprémi püspökként tevékenykedett, egészen
1357-ben bekövetkezett haláláig.

Diplomáciai pályája 1343-ban kezdõdött, amikor Kont Miklóssal együtt a nápo-
lyi hadjáratot készítette elõ Nagy Lajos megbízásából. 1348-ban, Velencében a király
eskütársa. 1351-ben Wolfart Ulrikkal, Moson, Vas és Sopron megyék fõispánjával
együtt kötötték meg a nápolyi hadjáratokat lezáró békeszerzõdést. A sikert követõen
1351 októberében újabb nagyszabású felhatalmazást nyert a királytól. Elõször az
avignoni pápai udvarban tárgyaló követséget vezette, majd 1352 februárjában már
Szicíliában adta át a pápai biztosoknak a magyar hadak által megszállt helyeket.
Azonban Nagy Lajos királynak nem volt ínyére, hogy a dél-itáliai területek kicsúsznak
kezébõl, és a korábbi egyezményt megtámadva visszakérte a területeket, valamint új
követeket is küldött. Szándékától csak a pápai kérés tántorította el. Végül a harmadik
követség, az elsõ által megkötött egyezség megerõsítését végezte.25

Mivel a kisprépost mindkét káptalanban rendelkezett javadalommal (önálló
kezelésû birtokkal pl. Cserdi, Gyód, Lengyel, Varjas), vagyoni helyzetét tekintve az

8
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20 Timár… i.m. 1981. 40. p.
19 Anjou… i.m. II. 562.
21 Anjou… i.m. III. 501.
22 Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. Budapest, 1995. 78–80. p.
23 Timár… i.m. 1981. 39. p.
24 Koszta… i.m. 1998. 120. p.
25 Pallas Nagy Lexikona, Budapest, 1893–1900. (Magyar Elektronikus Könyvtár)
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egyházi középréteghez sorolhatjuk. A 13–14. század gazdasági fellendülésének
következtében megnövekedett az egyházi birtokok jövedelme is, így a magasabb
prebendával rendelkezõ kanonokok a helyettes-állítás mellett a várból való kiköltö-
zést is megengedhették maguknak.
A préposti kúria

Az 1976-os mûemléki vizsgálatok során a Káptalan utca 4-es számú telkén ta-
lálható ház nyugati és déli falában elõtûnt gótikus ablakok elárulták, hogy Bakich Gá-
bor 1730-ban nem alapfalaiból építtette fel, mint azt az általa készített márványlapú fel-
iratból sejteni lehetett. Az Aranyos kút környékének birtokviszonyait leíró 1324-es
oklevélben foglaltakat egybevetve az épület gótikus maradványaival Petrovich Ede és
a mûemléki feltárást vezetõ, G. Sándor Mária arra a következtetésre jutottak, hogy az
a társaskáptalan prépostjának palotája volt.26

A 14. század elsõ harmadában épült emeletes, téglalap alaprajzú, mérmû-
ves ablakokkal díszített ház keskenyebb homlokzata nézett az utcafrontra. Az épü-
let több bõvítést és átépítést megélt egészen a 19. századig. Korábban kerítés vet-
te körül, és nagyobb udvar is csatlakozott hozzá. Érdekessége, hogy a barokk
átépítést követõen házikápolna is helyet kapott benne, és az egyik konzol figurá-
ján, attribútumai alapján (bárány, zászló, kereszt) Keresztelõ Szent Jánost azono-
sították. Mivel házikápolnája Magyarországon általában a püspököknek és a pré-
postoknak, tehát csak a magas egyházi méltóságoknak volt, és megtalálták a
patrociniumot ábrázoló konzolt, a kutatást végzõ régészek igazoltnak tekintették
hipotézisüket, mely szerint a kisprépost lakóhelyét sikerült feltárniuk.27

9

PÉCSI VÁRBÉLI KERESZTELÕ SZENT JÁNOS TÁRSASKÁPTALAN

A társaskáptalani templom alaprajza a három építési periódussal

26 Korábban sikerrel azonosította ezen épület szomszédságában a nagypréposti kúriát.
27 G. Sándor Mária: A Káptalan utca 4-es számú középkori épület Pécsett = Építés és Építészettudo-

mány. Budapest, 1983. 165–183. p.
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A káptalan tagsága
„Az átmenet az egyházi társadalom középsõ rétegétõl az alsóig fokozatos.”28 A

város egyházi hierarchiájának alsó rétegét egy egzisztenciális és intellektuális szem-
pontból is meglehetõsen heterogén csoport alkotta. E csoport elitjét jelentette a Ke-
resztelõ Szent János társaskáptalan tagsága. Kanonokjai közül (a prépostok nélkül)
eddigi kutatásaim során húsz fõt tudtam kimutatni.29 Ahogy a káptalanok áttekintésé-
nél láthattuk a kisebb társaskáptalanok tagjai a templomok papjai közül kerültek ki, és
anyagi szempontból a székeskáptalan prebendáriusaival voltak egy szinten. Egzisz-
tenciájukat illetõen, tehát az alsópapsághoz sorolhatjuk õket. Mûveltségüket tekintve,
azonban lényegesen a plébánosok, különösen a vidéki plébánosok felett álltak. A fen-
tieket figyelembe véve elmondható, hogy a kiskáptalani kanonokok az alsó és a kö-
zépsõ egyházi réteg határán helyezkedtek el, soraikból nagyobb esély volt a középré-
tegbe emelkedni, mint az alsópapság más képviselõi számára.30 A tárgyalt idõszak
vizsgálatakor egyetlen példát sem találtam arra, hogy bármely társaskáptalani kano-
nok a székeskáptalanba jutott volna.

A társaskáptalani kanonokok, hogy vagyonbiztonságukat megteremtsék, a ja-
vadalomhalmozás eszközéhez folyamodtak. Oltár- vagy kápolnaigazgatóként egy
nagyobb templom, fõként a székesegyház, illetve a Szent Bertalan templom egy
meghatározott oltárának szolgálatát látták el.31 Az oltár alapítványából származó jö-
vedelem mellett õket illették az oltár védõszentjének ünnepén felajánlott önkéntes
adományok (offertoriumok) is. A kápolnaigazgatóság javadalma a vizsgált korpusz-
ban csak egy esetben került elõ: Miklós, a cantor unokaöccse 1332 és 1335 között a
váron kívül épült Szent István király kápolna papja, mely kápolna a nemesek esküté-
telének szokásos helye volt.32 A társaskáptalani kanonokok a püspök és a prépost
mellett is kápláni teendõket láttak el. Többen a püspök udvartartásának részét ké-
pezték, mint pl. István kanonok. A székeskáptalannal való szoros kapcsolatukat mu-
tatja a hiteleshelyi tevékenységben való folyamatos részvétel. 1353-ig az összes is-
mert káptalani megbízott 8,8%-át adták a társaskáptalani kanonokok.33

A pécsi egyházmegye történetére vonatkozó minden apró mozaik feltárása
alapvetõ annak érdekében, hogy árnyaltabb képet alkothassunk a püspökség kö-
zépkori históriájáról, melynek egyik fontos alkotóeleme volt a várbéli társaskáptalan.
A késõbbi kutatások egyik megkerülhetetlen feladata, egy – a lehetõségekhez mér-
ten – teljességre törekvõ prozopográfiai adattár összeállítása, melynek segítségével
reprezentálhatóvá válik a testület középkori személyi összetétele.
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28 Mályusz… i.m. 2007. 132. p.
29 Idõrendben: Domonkos, Gergely, István, Jakab, Mihály, Miklós, Pál, Péter, Balázs, Domonkos, Finta,

Pál, György, Imre, Sárkány Mihály, Domonkos, László fia: Kelemen, Szentmártoni János, Oslnai Ke-
lemen, Antal.

30 Fedeles Tamás: Adalékok a pécsi székesegyházi alsópapság történetéhez (1354–1400). Tanulmá-
nyok Koller József tiszteletére = Tanulmányok Pécs történetébõl 13. Pécs, 2003. 111–131. p.

31 A plébániatemplom alapítását a Kalánt követõ pécsi püspök, Bertalan nevéhez kötik. A 15. századra
mintegy kilenc oltár létesült benne. Timár… i.m. 2001. 88–90. p.

32 Timár… i.m. 2001. 81. p.
33 Koszta… i.m. 1998. 108. p.
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HÁBEL JÁNOS

PÉCS PÜSPÖKEI AZ ÚJKORBAN
MICHAEL HAAS GEDENKBUCH ÉS BARANYA CÍMÛ MÛVÉBEN

Michael Haas Gedenkbuchjában Pécs történetét idõrendben taglalva két fe-
jezetet szentel a püspökök bemutatására.1 Az elsõben az egyházmegye megalapí-
tásától 1543-ig, a török megszállásig, a másodikban az 1687-tõl 1852-ig tartó idõ-
szak püspökeit veszi számba. Írásomban ez utóbbi fejezet fordítását közlöm.2

Haas a magyar orvosok és természetvizsgálók pécsi nagygyûlésére 1845-
ben kiadott Baranya földirati, statisticai és történeti tekintetben c. könyvében is fog-
lalkozik egy fejezetben a pécsi püspökökkel, de a Gedenkbuch-tól részben eltérõ
tartalommal és részletességgel.3

A szerzõ mindkét mûvében az újkori püspökök közül Radanay Mátyás,
Klimo György, Szepesy Ignác és Scitovszky János méltatására szán nagyobb te-
ret. Náluk jóval szerényebben, de megemlékezik Király József tevékenységérõl is,
öt püspökrõl pedig csupán egy-két sort ír.

Az összehasonlíthatóság érdekében a püspökökre vonatkozó német fejezet
fordítása után a „Baranya” megfelelõ szakaszát közlöm. Haas magyar szövegének
eredeti központozását és helyesírását változatlanul hagytam.

A ’pécsi püspökök’ Haas német nyelven írt Gedenkbuchjában4

Míg városunk a kemény oszmán iga alatt nyögött, harminc, az egyháznak és
az államnak többnyire nagy szolgálatokat tett kiváló férfi viselte a „Pécs püspöke”
címet. Közülük csak Dudith András tudott a várossal és a püspökséggel részben
törõdni, addig, amíg Sziget tornyain a császári-királyi zászló lengett.5 Amikor azon-
ban 1567-ben Sziget is elesett, többnyire jezsuiták voltak azok, akik misszionárius-
ként vidékünk szegény keresztényei számára itt-ott megtörték az Élet Kenyerét és
kiszolgáltatták a szent Szentségeket.6 A törökök után

11

1 A mû teljes címe: Gedenkbuch der k. freien Stadt Fünfkirchen. Zur Erinnerung an die feierliche
Einführung der Kanonissinen von U.L. Frau in das zu Fünfkirchen errichtete Kloster. Fünfkirchen,
gedruckt in der Lyzeums-Buchdruckerei. 1852.

2 A pécsi püspököket az alapítástól a török megszállásig bemutató fejezet fordítása a Pécsi Szemle
2007. tavaszi számában jelent meg. A téma iránt érdeklõdõknek ajánlom figyelmébe Borsy Károly
„Pécs püspökei a török idõk után”címû írását, amelyben a püspökökrõl festményeket és fotókat is kö-
zöl = Pécsi Szemle, 2001. tavasz, 24. pp.

3 Haas e mûvét, melyet a helytörténészek általában röviden csak „Baranya”-ként említenek, a Baranya
Megyei Könyvtár reprint kiadásban a Pannonia Könyvek sorozatban 1985-ben jelentette meg.

4 Gedenkbuch, 80–85. p
5 A püspökök hivataluk betöltésének dátumához Fricsy Ádám adatait vettem alapul. Fricsy Ádám: A

Pécsi Egyházmegye püspökei = Pécsi Szemle 2001. tavasz, 22. pp.; Dudith II. András 1563–1567
között pécsi püspök. A szövegben említett Sziget Szigetvárral azonos.

6 Szigetvár nem 1567-ben, hanem 1566. szeptember 8-án esett el. Pécs 1664-es ostromáról megje-
lent egyik német röplap a mai Szentlélek templomot jelöli, mint a „jezsuiták helye.” Vö.: Hábel János:
Német röplap Zrínyi-Hohenlohe 1664-es hadjáratáról = Pécsi Szemle 2007. õsz, 11. p.; 1630 táján 4
jezsuita van Pécsen = Haas: Baranya, 288. p.
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63. Radanay Mátyás ült a pécsi püspöki székbe, aki épp oly bátor katona, mint
amilyen jámbor és tudós lelkipásztor volt.7 Korának egyik legfigyelemreméltóbb sze-
mélyisége, a sors minden fény- és árnyoldalával átszõtt élete megérdemelné a forrá-
sokon alapuló bemutatást. Szinte hihetetlen, hogy mennyit szenvedett a kétszeri török
fogságban és mennyi mindent tett, mint várparancsnok és püspök. Több ezer moha-
medánt, arianust és zsidót térített katolikus vallásra és igaz tüzes buzgalommal, gyak-
ran a legnagyobb hévvel védte meg egyháza jogait.8 Kortársai gyakran sóhajtottak fel:
„O Deus Adonai, da nobis plures Radanay.”9 És ez az õ legszebb dicsérete.

64. Gróf Nesselrode Vilmos.10 Korábban a Rajna-menti Kölnben volt kano-
nok, 1703-ban lett püspök és Baranya vármegye fõispánja. A püspökség sokat kö-
szönhet buzgóságának és az egyházi javak valamint jogok védelmében mutatott
hajlíthatatlanságának, a város pedig a polgári kórházat köszönheti jótékonyságá-
nak. 1729. szeptember 29-én halt meg. Földi maradványai a kórháztemplomban
nyugszanak.11

65. Gróf Thurn-Taxis Kázmér.12 Már 1734-ben meghalt Bécsben.
66. Cienfuegos Alvarez, bíboros.13 (spanyol származású.) Püspökségét

Rómából helyettesével, Berényivel, kormányozta. †1738.
67. Gróf Berényi Zsigmond.14 Nemcsak mint püspöknek, de mint Tolna és

Baranya Vármegye fõispánjának is nagy érdemei vannak. †1748.
68. Klimo György.15 Nagy szellemû, gazdag tudású, papi életvezetésében

tiszta, kiemelkedõ, és nagyrabecsült a nagy császárnõ, Mária Terézia udvarában.
Végtelenül sok jót tett mint püspök és a három megye – Baranya, Tolna, Valpó – fõis-
pánja. Templomokat épített, iskolákat alapított, falusi tanítókat, tanuló ifjakat és tudó-
sokat támogatott. Neki köszönjük, hogy Szalágyi híres mûvét, a De statu ecclesiae
Pannoniae-t, és Koller az õ nem kevésbé értékes Pécsi Püspökség történetét, amely
nem csak az egyházmegyénk számára igazi kincs, hanem egyáltalán az ország törté-
nete számára is, megírhatta.16 Papírmalma teljes bevételét támogatásként a falusi is-

12
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7 Radanay 1687–1703 volt Pécs püspöke. Életéhez és tevékenységéhez részletesebben lásd: Fricsy
Ádám: A török utáni elsõ pécsi püspök, Radanay Mátyás Ignác = Tanulmányok a Pécsi Egyházme-
gye történetébõl I. Pécs, 1993. Fricsy Ádám (szerk.), 116. pp.

8 Haas az „arianus” alatt az unitáriusokat (Szentháromság-tagadókat) érti. A török korban jelentõs kö-
zösségük lehetett itt, ezt bizonyítja a Válaszuti György pécsi unitárius prédikátor és Skaricza Máté
ráckevei református prédikátor között 1588-ban, a Mindenszentek templomban lezajlott ún. „Pécsi
Disputa”.

9 „Ó Úristen, adj nekünk több Radanayt!”
10 Nesselrode 1703 és 1732 között pécsi püspök.
11 Franz Wilhelm Nesselrode a mai Megyei Kórház helyén ispotályt alapított, Jakováli Hasszán közelben

lévõ dzsámiját templommá (Spitalkirche) alakíttatta át. A püspök sírját nem találták meg a dzsámi feltá-
rásakor. Vö.: Boros László: Hová temették el Péter királyt? = Pécsi Szemle, 2006. õsz, 24–25. p.

12 Thurn-Taxis Antal Kázmér 1732 és 1734 között pécsi püspök.
13 A jezsuita Cienfuegos Alvarez 1735 és 1739 között pécsi püspök. Haas 1738-as halálozási dátuma téves.
14 Berényi Zsigmond 1739 és 1748 között pécsi püspök.
15 Klimo György 1751 és 1777 között pécsi püspök.
16 Haas az alábbi mûvekre utal: Stephanus Salagius: De statu ecclesiae Pannonicae, libri VII., Quinque

Ecclesiis, Typ. J.J. Engel, 1777–1800.; Josephus Koller: Historia Episcopatus Quinqueecclesiarum.
Tom. 1–7., Pozsony,  1782–1812.
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kolákra hagyta. Egy értékes könyvtárat is összegyûjtött és megnyitotta a közönség
elõtt, a következõ két felirattal a két fõbejárat felett.17 Has aedes Georgius Klimo
Epscopus Quinque-Ecclesiarum a fundamentis excitavit, multa omnigenae eruditionis
literariae supellectili complevit, cleri primum ecclesiae suae, tum publicae omnium
utilitati dicavit, aperuit anno Domini MDCCLXXIV.18

Georgius Klimo Bibliothecae suae usum communem facit. Nemo limen
clanculum transcurrito, neve loculis manum admoveto; quem optas librum petito,
utitor, purum servato, ne igitur caesim punctimve ferias, neve notis compungito;
philyram interserere et quaevis excerpere fas esto; in eo ne incumbito, exscripturus
ne papirum imponito, atramentum et arenam longe detrorsum arceto; idiota, famu-
lus iners, fabulator exesto; silentium teneto, neve altius legendo alios obtundito,
abiturus librum claudito, parvulum in manus reddito, magnum ministro admonito
super tabula relinquito, nihi solvito, ditior abito, frequentius redito.19 Klimo a könyv-
tárral együtt létrehozott egy nagyon értékes kézirat- és érmegyûjteményt is. Joggal
mondható róla: „Dísz a püspökök között, drágakõ a papok között, a szegények aty-
ja, a polgárok vigasza.” 1777-ben, püspöki hivatala 26. évében hunyt el, és a
Corpus Christi kápolnában temették el.*)20 Utána az egykori pálos generális

69. Gróf Eszterházy lett pécsi püspök, akinek az egyházmegye számos
egyházi épületet köszönhet.21 1799-ben halt meg. Utóda
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17 A könyvtár Klimo idejében a püspöki palota déli szárnyában volt. Az alapító felirat tehát arra az épü-
letre vonatkozik. A fehér márványból készült, barokk csigavonalas keretezésû táblák jelenleg az
Egyetemi Könyvtár központi épületében, a klasszicista szárnyban láthatóak. Vö. Romváry Ferenc:
Pécs szobrai. Pécs, 1982, 395. p. A latin szövegek alábbi fordításait is tõle idézem.

18 „Ezen épületet alapjától kezdve Klimo György pécsi püspök emelte, a tudományosság sok eszközé-
vel felszerelte. Elõször egyházmegyéje papságának, majd a közhasználatnak szentelte. Megnyitotta
az Úr 1774. évében.”

19 „Klimo György könyvtárát közhasználatba bocsátja. Senki titokban be ne osonjon, se kezével a reke-
szekhez ne nyúljon, ha könyvet akarsz, kérd, azt tisztán tartsd, tehát ne sértsd meg vágással, szúrás-
sal, jelekkel se bökd át, papírt beledugni, vagy bármit kitépni tilos. Ne feküdj rá. Ha ki akarsz belõle je-
gyezni valamit, a papírt ne tedd rá. A tintát és porzót jobb felõl, jó távol tartsd, hülye, lusta, fecsegõ
szolgának kinn a helye, csendben légy és fennhangon olvasva mást ne zavarj. Ha elmész, csukd be
a könyvet, a kicsit add vissza, a nagyot pedig, figyelmeztetve az õrt, hagyd az asztalon. Nem kell fi-
zetned semmit. Gazdagodva távozz, térj vissza gyakorta.”

20 Haas jegyzete: *) Klimo jelentéktelen családból származva egyházfejedelmi rangig jutott. Igazán találóan
mondja Hurter: „Ebben mutatkozik meg az egyház – még ha csak a világi, idõbeli oldalát tartjuk is szem
elõtt – mint a nagy világbékítõ intézmény, amely a lent álló embert a legmagasabb csúcsokig emeli, és ily
módon kiegyenlíti azt, ami különben az elválasztás révén mindig távol lenne egymástól. Miközben a tár-
sadalmi átalakulások, bármily talajból is törjenek elõ, és bármely irányba is forduljon a törekvésük, csak a
magasan lévõknek az alacsonyan lévõkhöz azonos szintre való lenyomásához értenek. Az egyház úgy
oldja meg a feladatát, hogy eközben senki jogát sem sérti meg, míg ezek ezt úgy érik el, hogy semmilyen
jogot sem ismernek el… Az igazi szabadelvûséggel kezdetektõl fogva csak az egyház rendelkezett és
ezt csak õ valósította meg.”; Haas itt Friedrich Emanuel von Hurter (1787–1865), svájci-osztrák történész
és teológus írásából idéz, amelyben a szerzõ az egyház szerepét méltatja a felfelé irányuló társadalmi
mobilitásban. Hurter 1844-ben a kálvinista református egyházból a római katolikus egyházba lépett. Éle-
téhez, mûveihez lásd: http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Emanuel_von_Hurter

21 Eszterházy Pál László, pálos szerzetes, rendfõnök 1780–1799 között pécsi püspök. Mivel Mária Te-
rézia 1780. január 21-én kelt levelében a szabad királyi városok sorába emelte Pécset, Eszterházy
már nem lett a város földesura és Baranya vármegye fõispánja. Az egyházmegyében mintegy 30
templomot építtetett.
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70. Görgey Márton, jótékonyságáról mindenki a szegények atyjának ne-
vezte.22 Elhunyt, mielõtt Pécset látta volna.

71. Király József.23 85 000 ezüst Forint értékben ösztöndíjakat alapított ta-
nuló ifjak számára, és jelentõs összeggel járult hozzá a csodálatos esztergomi ba-
zilika építéséhez. Magas kort megérve, 1825-ben hunyt el.

72. Báró Szepesy Ignác minden tekintetben a magyar egyház egyik legszebb
éke volt.24 Ha valakirõl, úgy róla teljes joggal megállapítható, hogy nem magának, ha-
nem teljesen a magas hivatásának élt, éspedig kiváló sikerrel. Fáradhatatlan gondos-
sággal és mindenre kiterjedõ ténykedéssel munkálkodott a rábízott lelkek örök üdvéért
prédikátorként és íróként is, és fõ figyelmét az Úr szõlõjében dolgozó munkatársaira
irányította. Mennyire a szívén viselte a valóban jó és tanult lelki gondozók kiképzését!
Valódi fejedelmi nagylelkûséggel támogatta a pécsi filozófiai és jogi iskolát és egy által
teljesen újan alapított könyvnyomdát, egy csodálatos könyvtárat, egy matematikai, fizi-
kai valamint érmekabinetet ajándékozott számára. 300 000 ezüst Forintra becsülik azt
az összeget, amit erre áldozott. Íróként maradandó kiválósággal hatott a katolikus taní-
tást tartalmazó kézikönyvével és ezt követõen a Szentírás általa magyarra fordított,
12 000 ezüst Forint költséggel megvalósított kiadásával. Az uralkodótól kapott magas
kitüntetései mellett a számtalan érdeme általános megbecsülõ elismerésben is része-
sült, és a nép minden osztályának ritka tisztelete jutalmazta, amely minden adandó al-
kalommal megnyilvánult. Szüntelen cselekvéssel és példás jámborsággal töltött élet
után 58. életévében 1838. július 16-án halt meg. Mindenki, aki ismerte, mélyen gyá-
szolta, fõként azonban Pécs városa, ahol emléke mindig áldott marad. Még ebben az
évben lett nem csak méltóságban és készségben az utóda, hanem lelkületben és buz-
galomban is örököse a jelenlegi hercegprímás

72. téves számozás, helyesen
73. Scitovszky János, akit a Jóisten még sokáig tartson meg a magyar egy-

ház jólétéért végzett szakadatlan munkálkodásban.25 Az esztergomi érseki székre
emeltetvén 1852. január 6-án lemondott Pécs apostoli adminisztrátori méltóságá-
ról és mi, miként nem sokkal korábban a salzburgiak a mélyen tisztelt érseküket, a
következõképp búcsúztattuk el:26

Dich rief der Herr Du guter Hirt,
Zu weiden seine Heerde, Du Schutz und Stab der Deinen,
Und Jubel scholl durch Berg u. Thal, Der Trost und Labung freundlich bot
Allüberall. In aller Noth.
Dich ruft der Herr, Nimm unsern Dank,
Daß Größeres Dir werde, Es ist Gebet und Weinen;
Ein weites Feld für seine Saat Das Aug blickt hoffend himmelwärts
In Wort und That. Im Trennungsschmerz.
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22 Görgey 1807. augusztus 1. és 23. között pécsi püspök.
23 Király József 1807 és 1825 között pécsi püspök.
24 Szepesy Ignác 1828 és 1938 között pécsi püspök.
25 Scitovszky János 1838 és 1852 között pécsi püspök. 1849 és 1866 között esztergomi érsek, hercegprímás.
26 Haas e mondata Friedrich Johannes Jacob Cölestin von Schwarzenbergre utal, aki 1835 és 1849 kö-

zött Salzburg érseke volt, 1850-ban Prága érsekévé nevezték ki. Vö.:
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Johannes_Jacob_C%C3%B6lestin_von_Schwarzenberg
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Gehörst doch uns!
Dein Name wird bestehen,
So lang ein Berg noch ragt ins Blau
Im Metschekgau.
Es lebe wohl
Aufs frohe Wiedersehen,
Bis einst uns nichts mehr trennen soll.
O lebe wohl!27

Pécs e fõpásztorai közül különösen négynek van a legõszintébb hálára köte-
lezve, mégpedig Klimo püspöknek, mert megszabadította a várost a földesúri kö-
töttségek alól, aztán Királynak a bortized rendkívül olcsó megváltásáért, Sze-
pesynek az Akadémia megalapításáért és a legutóbb említettnek többek között
azért, mivel õ a legnehezebb idõkben az oly nagyszerû nõi nevelõintézetet nem-
csak hogy az alapjaitól felépítette, hanem minden szükségessel fel is szerelte.28

Legyen mindig méltó követõjük.
Székeskáptalanunknak is számos kiváló férfi volt a tagja az újkorban. Fonyó Sán-

dor felépítette a városnak a még ma is álló kaszárnyát és a városi plébániát is jelentõsen
támogatta. Nunkovics a hazai irodalom kiemelkedõ támogatásával tüntette ki magát.
Koller és Szalágyi íróként szereztek halhatatlan érdemeket; szintén íróként csillogott
Vízer, Zsivics stb., stb., és a jelenlegi veszprémi püspök, Ranolder, különösen alapos
mûveltsége és nyelvismerete révén emelkedik ki.29 – Sokan a tanulók nagyvonalú tá-
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27 A vers prózai fordítása: „Az Úr Téged hívott, / Hogy legeltesd nyáját. / És örömujjongás hallatszott he-
gyen s völgyön át, / Mindenhol. / Téged szólít az Úr, / Hogy nagyobbá legyél, / Egy tágas földterületté
vetése számára / Szóban és tettben. Te jó pásztor, / A tieid védelme és botja, / aki vigaszt és enyhet
kínált / Minden szükségben. / Vedd köszönetünket, / Mely ima és könnyek; / A szem reménykedve pil-
lant az ég felé / Az elválás fájdalmában. De mégis hozzánk tartozol! / Neved fenn fog maradni, / Amíg
csak egy hegy is mered az ég felé / A Mecsek- környéken. / Így élj boldogan / Az örömteli viszontlátá-
sig, / Mikor majd bennünket semmi sem választ el. / Ó, élj boldogan.”

28 Akadémia = püspöki joglíceum. A „legnehezebb idõk” alatt Haas 1848–1849-re céloz. A „nagyszerû
nõi nevelõintézet” a Miasszonyunk Nõi Kanonokrend által mûködtetett katolikus leányiskola. Haas a
könyvében a Miasszonyunk Nõi Kanonokrend pécsi letelepedése kapcsán mintegy 160 oldalon is-
merteti a rend történetét, tevékenységét, továbbá a pécsi kolostor megépítésének körülményeit és a
beiktatás során elhangzott ünnepi beszédeket.

29 A Haas által felsorolt egyházi személyek közül – pars pro toto gyanánt – csak Ranolder János máig pél-
daértékû életét ismertetem: 1806. május 16-án született Pécsett Matthias Ranolder kesztyûs mester fia-
ként. Iskoláit szülõvárosában kezdte, majd tanulmányait Pesten folytatta a papi szemináriumban. Pappá
szentelése után elõször a pécsi püspökségen dolgozott. Késõbb további tudományos képzésre Bécsbe
küldték, ahol teológiai doktorátust szerzett. Ezután visszakerülve Pécsre a papi szemináriumban tanított.
Kiemelkedõ képességei, ismeretei révén 1840-tõl már a pesti egyetemen adott elõ. A görög, a latin és a
héber nyelv elsajátítása után több élõ európai nyelvet is megtanult. Egyházi szakírói tevékenységet is ki-
fejtett. Mûveket publikált Hermeneuticae Bibliae generalis valamint A katolikus anyaszentegyház szertar-
tásai címmel. Az egyházi ranglétrán nagy léptekkel haladt elõre, elõbb pécsi kanonok, majd a papnövel-
de kormányzója, s 1849-ben, negyvenhárom évesen már veszprémi püspök. Jövedelmeinek jelentõs
részét rendkívül szerteágazó karitatív tevékenységére fordította. Alapítványokat hozott létre a pécsi sze-
gény betegek gyógyítására, a veszprémi egyházmegye rászoruló papjai, apácái, iskolái támogatására.
Veszprémben kórházat, zárdát, iskolát építtetett, s élete utolsó nagylelkû gesztusaként a fõváros részére
százezer forintot adományozott egy leánynevelõ intézet alapítására. (Ez volt az ún. Ranolder Intézet, je-
lenleg a budapesti Leõwey Klára Gimnázium mûködik a falai között.) 1867. június 8-án õ koronázta meg
Erzsébet királynét. 1875. szeptember 12-én halt meg Csopakon. Életéhez bõvebben lásd:
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb/lexikon/veszplex/html/szocikk/r1.htm
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mogatásával, vagy jámbor alapítványokkal tûntek ki. Így Paffán 24 000, Pethõ 26 000,
Miskolczy 15 000 és Foith 15 000 ezüst Forintot adott a szegények és a tanulók számá-
ra. Juranics teljes vagyonát jótékony intézményekre és jámbor célokra hagyományozta.
Keszthelyi, Szanyi, Koller, Juranics Antal és László, Miskolczi, Rihmer évente több sze-
gény tanulóról gondoskodtak ellátással és ösztöndíjjal, valamint évente számos rászo-
rulót támogattak fával, gabonával és pénzzel. Sokan közülük püspöki méltóságra jutot-
tak, az egyházért és a hazáért szerzett érdemekben gazdagon hunytak el.

A ’pécsi püspökök’ Haas magyar nyelvû Baranya címû mûvében30

63. Radanay Mátyás 1687-ben lön kinevezve pécsi püspökké. Elõbb zala-
vári apát és fõkapitány volt. Igen heves téritõje a’ törökök, zsidók ariánoknak
hihetlen sok szenvedésen, török fogságon, bajon ment keresztül. Jogai’ föntartása,
az elévültek’ visszaszerzésében tanusitott állhatatóssága õt szüntelen pörökbe
bonyolitotta. „Magamnak, irá, az én Pécsi Püspökségemben kivántatnának mostan
363 Plébánassim, de hol vegiem és mivel tanitassam, holot immár 14 egész
esztendeigh engem hiában üldözõ ellenségem miatt sokszor egi falat kenierem
nem let volna.” Hogy a’ pécsi megyében nincs többé ariánus, az az õ müve.31 Pécs
megye neki örök hálával tartozik, mit az ismeretes: „O Deus Adonai, da nobis
plures Radanay” is tanusitott. Lakott ott, hol jelenleg a’ püsp. kádár lakik. Meghalt
1703-ban ezen tüzlelkü, heves, katonai indulatu, de fedhetlen életü fõpap. Tudta a’
keleti és az europai nyelveket. Leveleit olvasni, igazi élvezet.

64. Gróf Nesselrode Vilmos, elõbb kölni kanonok. Egyházának jogait a’
legnagyobb erélyeséggel védte. Baranya vármegye’ örökös fõispáni méltóságát a’
pécsi püspököknek visszaszerzé és 1714ben zsinatot tartott. †1732 sept. 29-kén.
Tetemei a’ polg. kórház’ templomában nyugosznak.

65. Gróf Thurn Kázmér †1734 Bécsben.
66. Cyenfuegos Alvár bíbornok, eredetre spanyol, kormányzá megyéjét Rómá-

ból, gf. Berényi Zsigmond helytartó által, Baranya és Tolna fõispánja is levén. †1739.
67. Gróf Berényi Zsigmond, nemcsak püspöki megyéjét, hanem mint fõis-

pán Tolnát, Baranyát is ügyesen kormányozta. †1748.
68. Klimo György. Huszonhat évi fáradhatatlan mûködéseit csak megemlí-

teni is sok volna; miért csak azt mondjuk, hogy õ tette a’ pécsi megyét ismét virág-
zóvá és híressé, az érseki pallium és kereszt elõviteli jogot Rómából is õ nyeré
meg, miben maga M. Theresia vala közbenjárója. A’ tudományok’ hõkeblü barátja
levén, az iskolaügy’ emelésére sokat áldozott. Többek között a’ megye’ kebelében
számos helyen a’ serdülõ nemzedék’ taníttatása végett iskolákat építtetett, a’ sze-
gény iskolamesterek és tanulók’ fölsegélésére pedig a’ püspöki uradalomban léte-
zõ papírosmalom’ egész jövedelmét átengedte; az ifjúságot gazdag ösztöndíjak ál-
tal serkenté tanulásra, és a’ tudományok’ szeretetét terjesztendõ közhasználat
végett 10 000 válogatott munkából álló könyvtárat hagyott, hogy a szellemi mûvelõ-
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30 Vö. Haas Mihály: Baranya. 288–291. p.
31 A „pécsi megye” a Pécsi Egyházmegyét jelenti.
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dés után vágyódó kebel táplálékot találjon. Õ volt, ki 1772 körül Engel József
könyvnyomtatót is Pécsre meghívá. †1777.

69. Gróf EszterházyPál, elõbb paulin general. Több egyházi épület neki kö-
szöni létét. †1799.

70. Görgey Márton, mielõtt megyéjét látná, Budán meghalt a’ szegények’
atyjának neveztetvén.

71. Király József, 1808–1825-ig. Alapítványt tõn, hogy a’ mohácsi gyáznap’
(sic!) emléke évenkint megtartassék a’ mohácsi kalvária’ kápolnájában. Komárom-
ban vagy Gyõrött iskolába járó 30 nemes tanuló ifjúnak ösztöndíjul 83 000 pforintot
alapított és nem csekély összeggel járult az esztergami (sic!) fõtemplom’ építésé-
hez. †1825-ben Füreden.

72. Négyesy báró Szepesy Ignácz. 1828–1838-ig. E’ halhatlan emlékû férfiut,
’s tetteit és munkáit ismeri Eger, Erdély, Pécs, ismeri az egész haza. Érdemeit szük-
ségtelen elõsorolni, nagy neve élni fog, míg Pécs áll. Õ a’ hazának hû fia, az egyház’
õre és oszlopa, a’ nevelés’ nagylelkû pártolója, a’ tudományok mívelõje, a’ nemzeti
nyelv’ egyik leglángolóbb barátja és védõje, a’ m. academia’ munkás tagja és bõkezû
segedelmezõje volt. Élõ emlékei az általa alapított lyceum, könyvtári jeles épület, a’
könyvnyomó-intézet, sétatér, és magyar munkái közõl a’ hat kötetû biblia stb. Elhala e’
szent életû fõpásztor alig túl a’ férfiság’ erõteli korán tüdõvérzésbõl 1838. júl. 16-án,
„emberbaráti és honért dobogó keblében megoszolva a’ közoktatás ügye és édes ha-
zai nyelv’ szerelme között.” Életrajzát lásd Egyh. Besz. I. rész Pécsett 1839.

Most síri éjfél leplezi a jelest.
De a’ setétlõ bus ravatal fölött
A’ halhatatlanság’ fûzére
Sorsot, idõt mosolyogva fénylik.

73. Nagykéri Scitovszky János. „Ha egyenként kimutatni akarnók: e’ nm.
fõpap milly atyai gonddal ápolja megyéje’ iskoláit, a’ megye földképét kellene ke-
zünkbe vennünk és kérdeznünk: mellyik népiskola nem érzette õ excja’ jótevõ ke-
ze’ áldását?32 Hol nem javított, ösztönzött ’s pénzbeli segítséggel nem serkentett
õ? hazaszerte tudva van e’ részbeni bõkezûsége és páratlan buzgalma; ezrekre
mennek, miket e’ czélra évenként áldoz. Hirdeti továbbá atyai gondoskodását a’
pécsi népoktatókat képzõ intézet is, melly nélkül hasztalan a’ népnevelésben min-
den törekvés.” – „Õ mindenütt kegyessége’ özönét árasztja szét, – és naponta új
borostyánokat fûz fölszámíthatlan érdemeinek hervadatlan koszorújában.”

Fény nevére, áldás életére,
Ezt kívánja minden hû ajak!

Vörösmarty.

17

PÉCS PÜSPÖKEI AZ ÚJKORBAN

32 Nm = nagyméltóságú; excja = excellenciája
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NAGY IMRE

A JEZSUITÁK KORA
(ÖTTORONY X.)

„A’ mi szájunk és nyelvünk, nem tsak az izlésnek közönséges tagja, hanem a’ beszédnek
is, és pedig külömb külömbféle nyelveken. Valóban álmélkodásra méltó dolog, hogy ajakunk
mozgási, és nyelvünk forgása által, ugy ki beszélhettyük magunkat, hogy a’ halgató fél
szivünk elménk járásit értelmessen meg tudhassa.

Tsak az ember ditsekedhetik ezzel, nem más teremtmény. Forgasd okossan, sikos, és
veszedelmes falat a’ Nyelv.”

Faludi Ferenc: Bölts ember. Pozsony, 1778. l0–11.

A törökök kiûzését követõ télen (a várat 1686. október 22-én foglalták el
Bádeni Lajos csapatai) Hodinka Antal szerint Pécsnek nem volt polgári lakossága.
A mintegy háromszáz, kiégett, romos ház lakatlanul állt. Az emberek részint el-
pusztultak, részint elmenekültek.1 Radanay Mátyás püspök azt írta, hogy csak „az
Isten tudja, mekkora fáradozással és költséggel vittem vissza otthonukba sûrû bo-
zótok és a hegyek szurdokai közül” a megmaradtakat.2 Más források szerint
1686-ban félezer lakos feltételezhetõ a városban. Ez a szám a század végére
két-három ezerre gyarapodhatott, fõként török, valamint betelepülõ szerb, horvát
és német népességbõl. A háborúk következtében ugyanis az egész Dél-Dunántú-
lon népesedési vákuum alakult ki, s ebbe a térségbe nyomultak be a betelepülõk,
akik a szükséges munkaerõt biztosították, s a kormány a „rebellis magyarok” féken
tartása céljából is támogatta beáramlásukat.3

Százötven év után Radanay Mátyás volt az elsõ pécsi püspök, aki rezidenci-
áját visszahelyezte az egyházmegye õsi székhelyére. 1630-ban született Varasd
megyében. Katonai szolgálata mellett végezte teológiai tanulmányait, részt vett a
törökök elleni harcokban. 1687-ben lett pécsi püspök (csak 1700-ban szentelték
fel). Nagy elszántsággal szervezte meg egyházmegyéjét, kemény harcot folytatva
(nem utolsó sorban a javadalmakat illetõen) Jány Ferenc pécsváradi apáttal és fõ-
ként Christian Vincens prefektussal. 1686-tól ugyanis Pécs katonai, majd kamarai
igazgatás alá került, ez utóbbinak volt elöljárója Vincens. A püspök személyiségére
és a viszonyokra jellemzõ annak a levélnek a hangvétele, amelyet Radanay írt a
prefektusnak. Ebben olvassuk: „Isten térítsen magadhoz, te haszontalan, semmi-
házi ember. Megint tapasztalom, hogy tovább is lopni akarod és az egyházi javakat
rontani. Hagyd abba és légy békében. Már korábban megszerezted magadnak az
akasztófát. Amit az Isten és a császár nekem adott, te el akarod kártyázni és rossz
személyekre vesztegetni. Sem neked, sem másnak nem engedem a tizedeimet és

18

1 Hodinka Antal: A töröktõl visszafoglalt Pécs elsõ tele. 1686. október 23 – 1687. március 24. Pécs,
1934. A Pécsi Városi Múzeum Kiadványai 1934. 1.

2 Hodinka… i.m. 1934. 4.
3 Taba István: Baranya megye népessége a XVII. század végén. Pécs, 1941.
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a püspökséget. És ha nem maradsz békében, kiverlek.”4 A városnak ez a jogi stá-
tusa 1703-ig állt fenn, amikor is a király helyreállította a püspök földesúri jogát, s a
város mint püspöki birtok az oppidumok (mezõvárosok) sorába került. Az ado-
mánylevél megérkezése elõtt két héttel az idõs, küzdelmekbe belefáradt fõpap
meghalt.5 Ettõl kezdve a város több évtizedes harcba kezdett a szabad királyi váro-
si cím elnyeréséért, mely küzdelem 1780-ban vezetett eredményre, amikor az ural-
kodó a várost a civitasok rangjára emelte.6

Radanay tevékenységének történeti megítélése ellentmondásos. Kétségte-
len, hogy rendkívüli körülmények között kellett helytállnia. 1700-ban így panaszko-
dott: „Magamnak az én pécsi püspökségemben kivántatnának mostan 360 plebá-
nosim, de hol vegyem, és mivel taníttassam. Immár tizennégy egész esztendeig
engem héában üldözõ ellenségim miatt sokszor egy falat kenyerem nem lett volna,
ha Isten eõ szent Fölsége dicsõséges szent Péter apostollal s több mennyei
pátrónusimmal csodálatosképen sokszor nem tartottak volna.”7 A három öldöklõ an-
gyal, a háború, az éhség és a pestis hatalmas pusztítást végzett a városban és kör-
nyékén (a századforduló idején több járvány is megtizedelte a lakosságot.) És a
szörnyû megpróbáltatások sora nem akart véget érni. 1704. február 1-jén kuruc csa-
patok törtek be a városba, három napon át kegyetlenkedtek, fõként a németekkel,
horvátokkal és rácokkal szemben, fosztogattak, és megöltek vagy hatszáz embert.
Ezt a csapást még súlyosabb követte, alig két hónap múlva. Március 26-án és 27-én
a német sereg elõõrseként érkezõ szerb csapatok dúlták fel a várost. Négy egykorú
jelentés számol be ezeknek a rác határõröknek, a granicsároknak barbár tetteirõl.8

Kollaneck János Sándor határõrvidéki katonai officiális arról ír jelentésében, hogy
„Siklóson és Pécsett lemészárolták a papokat, kirabolták a templomokat, s mindent
szétzúztak bennük […] leszedték a templomtornyokból a harangokat és magukkal
hurcolták; a templomokban menedéket keresõket kirabolták, egy részüket helyben
lemészárolták, a német és magyar asszonyokat, gyerekeket rabságba hurcolták, és
az asszonyokon kedvüket töltötték.”9 Horváth György kanonokot a szigeti kapunál
ölték meg menekülés közben. Betörtek a székesegyházba is, ahonnét minden fel-
szerelést elvittek. Koller Ferenc pécsi jezsuita házfõnök így jellemzi a helyzetet:
„Pécs városa olyan puszta, lerombolt és kifosztott, hogy csak kutyák laknak még
benne.”10 A szerbek semmivel nem menthetõ vad indulatait fokozta az a körülmény,

19

A JEZSUITÁK KORA

4 Ódor Imre: A hódoltság utáni Pécs „harcias-hitvédõ” püspökének megpróbáltatásai = A pécsi egy-
házmegye a l7–l8. században. Fedeles Tamás–Varga Szabolcs (szerk.). Pécs, é.n. 99–100. p.

5 Babics András: A kamarai igazgatás Pécs városában 1686–1703. Pécs, 1937.
6 Babics András: Pécs város szabad királyi rangra emelésének története 1703–1780. Történetírás,

1937. 5–6. Pécs, 1937.
7 Hermann Egyed: A vallásos ember a barokk korban = Barokk és felvilágosodás. Magyar mûvelõdés-

történet IV. Wellmann Imre (szerk.). Bp. é.n. Hasonmás kiadás. Bp. 1991.  421. p.
8 Négy egykorú jelentés az 1704-i pécsi rácz dúlásról. A Magyar Történelmi Társulat 1932. december

4-i pécsi kirándulása alkalmából közrebocsátja Hodinka Antal. Pécs, 1932.
9 Bánkúti Imre: 1704: Két hadsereg a Dél-Dunántúlon, két tragédia Pécsett = A pécsi egyházmegye…

48–49. p.
10 Hodinka… i.m. 1932. 9. p.
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hogy korábban, még 1692-ben, húsvét másnapján az ortodox rácok unióját, azaz
Rómával való egyesítését egyébként is ellenszenvvel figyelõ Radanay püspök és a
hívei fogadalmat tettek, hogy Pécs falai között csak római katolikus lakosnak van lét-
jogosultsága, más vallásút nem tûrnek meg. Ennek következtében a szerbektõl el-
vették templomukat, õket pedig a falakon kívülre ûzték (így keletkezett a ma is Rác-
városnak nevezett városrész). Ám a fanatizmus mindig rossz vért szül. Ezek most
elpanaszolták sérelmeiket a granicsároknak, akik rettenetes bosszút álltak.

Hogy mégis élet sarjadt a romokon, s a szellemi élet is újjászületett, az jórészt
a jezsuita rend pécsi papjainak köszönhetõ. A 18. század az õ koruk Pécsett. Az
1540-ben Loyolai Szent Ignác által alapított rend két fõ munkaterülete az iskolaügy,
valamint az egész világra kiterjedõ missziós tevékenység volt. A rendnek története
során két nagy kihívással kellett megküzdenie. A 17. században a szigorú elveket
valló janzenistákkal kerültek szembe, s nem tudták felvenni a versenyt a janzenista
nézeteket védelmezõ Blaise Pascal metszõen éles szellemével, Vidéki levelei-nek
irodalmi tökélyével.11 A 18. században pedig a filozófusok váltak ellenfeleikké, foko-
zatosan defenzívába szorultak, s az egyre ellenségesebb közhangulat hatására a
pápa 1773-ban feloszlatta a rendet. (1814-ben visszaállították.)12 Magyarországra
Oláh Miklós érsek hívta õket 1561-ben. A nagyszombati kollégium alapítása után az
ország több városában is megtelepedtek, így a hódoltságbeli Pécsett is 1612-tõl. Ha-
marosan iskolát hoztak létre, amely a jelek szerint 1664-ig folyamatosan mûködött.
Az itt tevékenykedõ papok közül azért emeljük ki Pécsi Bálintot, mert 1597-ben Pé-
csett született, 1619-ben lépett a rendbe, majd zágrábi tanulmányai után hazatért, és
haláláig vezette az iskolát. Az iskola a város felszabadulását követõen 1687-ben újra
mûködni kezdett, több jezsuita pap érkezett, Radanay támogatta munkájukat. 1699-
ben királyi adománylevél erõsítette meg a rend pécsi pozícióit, 1716-ban a fõtéren
kollégiumot kezdtek építeni, amely 1725-re készült el.13 A város legfontosabb szelle-
mi tûzhelyévé vált a 18. században.

A jezsuiták jelentõs irodalmi tevékenységet folytattak. Fennmaradt szövege-
ik kétnyelvû (többségében latin, kisebb részben magyar) irodalomról tanúskodnak,
amely változatos tematikájú és mûfajú, polihisztorikus jellegû. Gálos Magda több
mint negyven – több-kevesebb ideig Pécsett tevékenykedõ – szerzõrõl ad áttekin-
tést.14 Közülük most azokat említjük meg, akik rendtörténeti jelentõségükön túl az
irodalmi mûveltség szempontjából is fontosat alkottak. Ilyen Árvai György, akinek
profán íróktól összeszedett történetgyûjteményét (Selectae ex profanis scriptori-
bus historiae, 1735) megtaláljuk a Klimo-könyvtárban. Három éven át volt a pécsi
ház fõnöke. Szintén pécsi házfõnök volt Somalovics Pál és Pejacsevics Jakab,
elõbbi egy bölcseleti, utóbbi egy természettudományi mû szerzõje.
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11 Jacques Attali: Blaise Pascal, avagy a francia szellem. Vargyas Zoltán (ford.). Bp. 2003. 187–266. p.
12 William V. Bangert: A jezsuiták története. Szelenge Judit (ford.). Bp. 2002.
13 Galambos Ferenc: A pécsi jezsuiták mûködése 1687–1728. Bp. 1942.
14 Gálos Magda: A régi Pécs szellemi élete. Közlemények a Pécsi Erzsébet Tudományegyetem Könyv-

tárából. 20. szám. 1933. június.
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Bertalanffi Pál Keresztyén Böltseség c. mûvének címlapja (Klimo-könyvtár)
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A 18. század középsõ harmadában megjelent könyvek jelentõs része mora-
lizáló mû. A mai olvasó számára azért tanulságos olvasmányok, mert szerzõik er-
kölcsi szigora hatalmas tudásanyaggal társul, s a legjobbaknál, így Bertalanffi Pál-
nál (1706–1763) választékos, pontos, magyaros stílussal párosul. Ez a jeles író
hosszabb ideig Pécsett tanított, írói érdemei mellett ezért lapozzuk fel most köny-
veit. Keresztyén Böltseség (1754) c. munkájában figyelme egyaránt kiterjed az em-
beri kapcsolatokra, a közösségi formákra, s részletesen szól a különféle beszéd-
módokról és általában a nyelvrõl. Tanulj más nyelveket is, inti olvasóját, mert „nem
embernek, hanem varjunak dolga, tsak egyedûl az annya szaván kákogni”, de a
hazai nyelv legyen a legkedvesebb. A teremtett világ színes bemutatását a gondvi-
selés mûködése jegyében végzi, befejezésül pedig a barokk világképben megha-
tározó szerepet játszó „négy utólsó dolgokról”, a halálról, az ítéletrõl, a pokolról és
az üdvösségrõl szól. Áttekinti tehát az emberi élet teljes rendjét. Bertalanffi írói vé-
náját plasztikusan jellemzi, hogy gondolatokban bõvelkedõ fejtegetéseit számtalan
tanító mese, históriai példa, legenda beiktatásával színezi. Ennek következtében
úgy tud tanítani, hogy mindvégig leköti olvasói figyelmét. Amikor például arról ír,
hogy a nemes ügy érdekében olykor szabad eszes fortéllyal élni, elmeséli, hogy

22

A világképeket szemléltetõ melléklet Bertalanffi földrajz könyvéhez (Klimo-könyvtár)
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22
PSz_2009-02.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\2009-02_Nyar\2009-02_Nyar_Uj.vp
Thursday, February 14, 2013 10:51:43 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



Paulai Szent Ferenc egyszer egy üldözöttet befogadott a monostorába. Az odaér-
kezõ poroszlók megkérdezték tõle, nem ment-e be a monostorba az üldözött lator,
„azt feleli vala, a’ jobb kezét ruhája ujába botsátván, ide ugyan senki bé nem méne:
értette tudniillik a’ ruhája uját Szent Ferentz, a Poroszlók ellenben a’ Monostort ért-
vén, el-menének; ’s igy a szegény lator megmenekedék a’ veszedelemtõl.”15 Bíró
Ferenc joggal hangsúlyozza e szerzõvel kapcsolatosan, hogy a lélek elsõdleges
igénye mellett feltûnõen fontos szerepet játszik nála az „okos értelem” normája.16

Bertalanffi másik jelentõs munkája a Világnak Két rend-béli Rövid Ismerete
(1757) a kor természettudományos szemléletét tükrözõ, földrajzi tárgyú könyv,
amely az egyes kontinensek és országok szerint mutatja be az akkor ismert világot.
Minket ezúttal Magyarország (Pannonia), azon belül Pécs leírása érdekel. A szerzõ
közli, hogy Szent István itt „fondálta” az egyik (szerinte az ötödik) püspökséget, s
megemlíti, hogy a székesegyházban nyugszik Péter király. Ez a város volt a „régi
magyar Paradicsom”, írja, ám „tsak nem egészen el-pusztitá a’ Török”. Kevésbé is-
mert adaléka, hogy a város püspökei „Érseki Palásttal” is megajándékoztattak, s ezt
a kiváltságot, szerinte, XIV. Benedek pápa Klimo György érdemeiért megerõsítet-
te.17 Késõbb megemlíti még, hogy Zsigmond király Pécs utcáin kínoztatott meg és
végeztetett ki egy lázadó fõurat. Történelmi áttekintésében a magyarokat a hunoktól
származtatja, Álmost Attila unokájának nevezi. Mûvéhez igen érdekes kozmológiai
fejtegetést kapcsol. Az óvatos, egyeztetõ jezsuita felfogásra jellemzõen szembeállít-
ja ugyan Ptolemaiosz és Kopernikusz világképét, mindkettõt behatóan ismeri, de egy
harmadik, a két elképzelést kombináló felfogás mellett foglal állást. Tycho Brahe
munkáira hivatkozva úgy véli, hogy a világegyetem középpontjában a Föld áll, körü-
lötte kering a Hold és a Nap, ez utóbbi körül viszont a bolygók forognak. Így próbálja
összeegyeztetni a hagyományos felfogást az újabb felfedezésekkel.

A 18. századi történetírás legnagyobb alakja, Pray György (1723–1801)
1740-ben kérte felvételét a jezsuita rendbe. A noviciátus elvégzése után, 1742-ben
elöljárói a rend pécsi iskolájába küldték tanárnak. Pécsett rövid ideig tartózkodott,
1743-ban már Nagyszombatban találjuk (késõbb többfelé is megfordult). Bölcsé-
szeti tanulmányai végeztével megszerezte a doktori fokozatot. Ezután teológiát ta-
nult a nagyszombati egyetemen. 1754-ben pappá szentelték. Késõbb egyetemi
könyvtáros lett. A rend feloszlatása után Mária Terézia „historiographus regius”, ki-
rályi történetíró címmel tüntette ki.18 Hóman Bálint így jellemezte: „Pray ízig-vérig
kritikus szellem. Nem elégszik meg a forrásszövegek és irodalmi vélemények is-
mertetésével, magyarázatával és óvatos egyeztetésével. Minden kútfõt és minden
tudós állítást kritikai bonckése alá vesz. A forrásokat és írókat egymással ellenõrzi,
helyreigazítva tévedéseiket.”19 Három hatalmas mûvét következetesen egymásra
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15 Bertalanffi Pál: Keresztyén Böltseség, avagy az okos, és istenes keresztyén életre mindenféle üd-
vösséges oktatások… Nagy-Szombat, 1754. 30. p.

16 Bíró Ferenc: A fiatal Bessenyei és íróbarátai. Bp. 1976. 16–18. p.
17 Bertalanffi Pál: Világnak Két rend-béli Rövid Ismerete. Nagy-Szombat, 1757. 703–704. p.
18 Paintner Mihály: Pray György életrajza. 1804. Kéziratból kiadta Gálos Rezsõ. Gyõr, 1937.
19 Hóman Bálint: Tudományos történetírásunk megalapítása a XVIII. században. Bp. 1920. 25–26. p.
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Pray György Annales veteres c. mûvének címlapja (Klimo-könyvtár)
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Spangár András Magyar Krónikájának címlapja
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építette. Az Annales veteres (1761) a magyarok õstörténetét beszéli el az Altáj-vi-
déki õshazától Géza fejedelem haláláig, a hun-avar-magyar hármas összetartozás
eszméje alapján. Az Annales regum Hungariae (1763) I. Ferdinánd haláláig folytat-
ja a források számbavételét és az események rendjét. Az 1799-ben napvilágot lá-
tott Historia regum Hungariae pedig Mária Teréziáig, vagyis az akkori jelenkorig
folytatja a históriai elbeszélést. Szemléletét a Szentkorona-eszme hatja át.20 Mûve-
it a kor tudományos beszédmódjához illeszkedve latinul írta, szelleme azonban tel-
jes mértékben magyar. A nemzeti hagyományok lelkes kutatója. Õ fedezte fel a Ha-
lotti beszéd-et (a nyelvemléket tartalmazó kódexet róla nevezték el), kiadta Szent
Erzsébet és Boldog Margit legendáját. Naprakész tájékozódására jellemzõ, hogy
elfogadta Sajnovics Jánosnak a finnugor nyelvrokonítást megalapozó érvelését a
lapp és a magyar nyelv rokonságáról, ám ezt az eszmét (ahogy a kor népszerû re-
gényírója, Dugonics András Etelka címû mûvében) összehangolta a hun-avar-
magyar kontinuitás hagyományos gondolatával. Ez a két nyelvtörténeti paradigma
késõbb élesen szembekerült, ám a kor jeles gondolkodóinak fejében békésen
megfért egymással.

Pray egyik rendbeli tudós elõdjeként kell szóba hoznunk Spangár Andrást
(1678–1744), aki 1735–36-ban volt a pécsi rendház tagja. Egy korábbi mûvet, a
Pethõ Gergely-féle krónikát folytatta és adta ki 1734-ben. Ez a népszerû mû a his-
tóriai elbeszélés régimódi típusát képviseli, hozzá viszonyítva mérhetõ le az a ha-
talmas szakmai elõrelépés, amelyet a nála mintegy fél századdal késõbb dolgozó
Pray valósított meg. Spangár érdeme viszont, hogy a magyarul olvasók tájékozó-
dását szolgálta.

Pray kortársa volt a század egyik legnagyobb természettudósa, gazdasági
szakírója, Mitterpacher Lajos (1734–1814), elõbb gimnáziumi, késõbb egyetemi ta-
nár. Baranyában, Bellyén született, a Savoyai-birtok jószágigazgatójának fiaként.
Magasra ívelõ pályája elején Pécsett is mûködött. Fõmûve a háromkötetes Ele-
menta rei rusticae (1777–1794), amelynek egy tudományos vizsgálatra váró, kéz-
iratos glosszákkal szinte agyonjegyzetelt példányát õrzi a Klimo-könyvtár. A jozefi-
nista eszmék híve volt, mivel azonban mûve, mint Kosáry Domokos hangsúlyozta,
„a maga nemében akkor egyedülálló tudományos rendszerezéssé nõtt”, a nemesi
reformtörekvéseknek is ösztönzõjévé vált.21

A század egyik legnagyobb magyar íróját, Faludi Ferencet (1704–1779) az
irodalomtörténet a keresztény szellemû elõ-felvilágosodás kiemelkedõ alakjaként,
valamint az irodalmi népiesség elõfutáraként emlegeti, azt sem hagyván említetle-
nül, hogy õ írta az elsõ magyar szonettet (A pipárul). Forgandó szerencse címû ver-
se a korra jellemzõ Fortuna-motívum költõi feldolgozása: beszélõje elõbb feltétele-
zi a szerencse irányíthatóságát, majd rádöbben, hogy az életben semmi sem
biztos: ki vagyunk szolgáltatva sorsunknak. Szép pásztorkölteményében, a VI.
eklogá-ban a kesergõ pásztorok panasza a már idõs költõ fájdalmát sugározza, aki
a jezsuita rend feloszlatásával elvesztette életadó közegét, lelki otthonát. Téli éj-
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20 Lischerong Gáspár S. J.: Pray György élete és munkái. Bp. 1937.
21 Kosáry Domokos: Mûvelõdés a XVIII. századi Magyarországon. Bp. 1983. 645. p.
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szakák címû keretes elbeszélésfüzére élvezetes olvasmány (van benne hajótörés,
leányrablás, varázslat, álruhás személycsere), amelynek választékos, szemléletes
prózastílusa az élõbeszéd hangulatát idézi. A negyedik éjszaka történetében az or-
szágából elûzött Dardanus király egy lakatlan szigetre kerül lányával, majd késõbb
varázserejével visszanyeri birodalmát, és méltó férjet szerez lányának. Ezt a témát
Faludi ugyanabból a forrásból merítette, amely Shakespeare Vihar címû drámájá-
nak is alapanyagául szolgált. Faludit két ízben is Pécsre küldte rendje. Ifjú tanár-
ként (de már a filozófia doktoraként) 1727–28-ban szolgált itt, majd már ismert író-
ként 1757–59-ben ismét a pécsi gimnázium tanáraként tért vissza. Faludi egy
lelkileg megújult kereszténységet képvisel: nem menekül el a világi élet kihívásai
elõl. A vallásos emberek, írja, ne úgy éljenek, mint „a theátrumok némái”, azaz a
színpadi statiszták, akik nem vesznek részt a fõcselekményben, inkább vállaljanak
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Mitterpacher Lajos arcképe az Elementa elsõ kötetében (Klimo-könyvtár)
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A Klimo-könyvtár Faludi kötetének címlapja

28
PSz_2009-02.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\2009-02_Nyar\2009-02_Nyar_Uj.vp
Thursday, February 14, 2013 10:51:47 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



aktív szerepet az életben, példát mutatva, tisztaságukat megõrizve. Faludi derûs
lélek, kíváncsi, nyitott szemû ember, aki kitûnõ megfigyelõ. Remek tájleírásai,
szemléletes portréi igazolják ezt.22 Prózáját tisztelõ híve, Batsányi János szerint
„tiszta, csinos, velõs magyarság” jellemzi, „sûrített Pázmány-zamat” (Horváth Já-
nos), „anyja tejével szopta beszéd” (Rónay György). Legújabb monográfusa,
Sárközy Péter mondatszerkesztésének kerekségét, arányosságát, stílusának átte-
kinthetõ világosságát emeli ki.23

Szellemi érlelõdéséhez meghatározó módon hozzájárult, hogy 1740 és 1745
között Rómában teljesített rendi szolgálatot, ahol XIV. Benedek, a felvilágosult pápa, a
„papa illuminato” tanácsosa volt és a híres Árkádia Akadémia (Accademia dell’
Arcadia) tagja. Korának legnívósabb mûveltségét szívta magába. Amikor Toldy Fe-
renc 1853-ban kiadta mûveit, a kötet címlapjára egy metszetet helyeztetett, ezen a fia-
tal jezsuita papot látjuk szobájában, amint tollal a kezében írópultja fölé hajol. A háttér-
ben azonban megnyílik a tér, és a Szent Péter bazilika kupolájára, homlokzatára látni.
A miliõnek ez a kettõssége jelképes üzenetet hordoz: Faludi szellemiségének elmé-
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Faludi Ferenc (Toldy Ferenc megbízásából 1853-ban készült fiktív képmás)

22 Rónay György: Egy keresztény humanista = Balassitól Adyig. Bp. 1978. 27–47. p.
23 Sárközy Péter: Faludi Ferenc. Pozsony, 2005. 98–109. p.
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lyültségét és nyitottságát példázza, tiszta magyarságát és disztingvált európaiságát.
Bíró Ferenc abban ragadja meg szemléletmódjának lényeges elemét, hogy Faludinál
a keresztény erkölcsi törvények evilági életszabályként is mûködõképesek. Nemcsak
a túlvilági üdvösség elnyerését szolgálják, de a földi boldogságot is biztosíthatják.24 Is-
tenes jóságra és szerencsés boldog életre oktatott Nemes ember (1750) c. párbeszé-
des formában írt mûvében elvont moralizálás helyett életszerû diskurzus folyik a sze-
replõk között. Faludi úttörõ jelentõsége elválaszthatatlan attól a körülménytõl, hogy
mivel széles körben akart hatni, magyarul írt, s ezzel a Bessenyei-féle anyanyelvköz-
pontú irodalom-felfogás elõkészítõje, majd erõsítõje lett. (Két bölcseleti mûvének
–Szent ember, 1773, Bölcs ember, 1778 – egybekötött példányát megtaláljuk a
Klimo-könyvtárban.) Egyik kutatója, Szauder József a korabeli jellemtípus, az udvari
ember Faludi-féle értelmezését tárgyaló mûvét Pécsett adta ki (Faludi udvari embere,
1941). Faludi két jeles iskoladrámát is írt (Caesar Aegyptus földén, 1749, Constantinus
Porphyrogenitus, 1750), amelyeket többször elõadtak, de arra nézve nem rendelke-
zünk hiteles adattal, hogy ezeket Pécsett is színre vitték volna.

Az elsõ hivatásos magyar színtársulat megalakulása, 1790 elõtt a hazai
Thália otthona az egyházi iskolákban volt. Az iskoladráma elsõsorban pedagógiai
céllal íródott, s a diákok adták elõ a tanórákon kívül, közönség elõtt. A tanítványok
magabiztos fellépését, kommunikációs képességeit, retorikai tudását és nyelvis-
meretét kívánták ily módon fejleszteni. Az iskoladrámák szerzõi olyan paptanárok
voltak, akik teológiai stúdiumaik után tanárképzõ intézetekben speciális retorikai és
poétikai képzést kaptak. Ez volt a „repetentia humaniorum”. A fennmaradt kézira-
tos, latin nyelvû, fõként jezsuita eredetû jegyzetek tanúsága alapján megállapítha-
tó, hogy a „repetensek” dramaturgiai tudása a korszak legmagasabb színvonalát
képviselte. A jezsuita nevelési rendszer, a Ratio Studiorum az iskolai munkában
fontos szerepet szánt az iskolai elõadásoknak, de csak évente egy-két alkalommal
(egyházi és iskolai ünnepeken), nõk részvétele nélkül, s latin nyelven. Ám a szabá-
lyokat, mint általában, ezúttal is megszegésük éltette leginkább.25 A játékok nép-
szerûsége miatt egyre gyakrabban került sor színjátékos eseményre, s a helyi
adottságok figyelembe vételével az anyanyelvnek is egyre nagyobb teret enged-
tek, fõként a 18. század második felében. A magyar nyelvû szövegek korpusza
több száz darabot foglal magában, ezen belül a jezsuita szövegek száma mintegy
félszáz.26 Felfogásuk szerint a vallásos eszme mint cselekvésre felszólító „ver-
bum” hatékony formára, dinamikus hordozó közegre, mintául szolgáló evilági kép-
másra, „imagóra” tesz szert egy-egy jól sikerült elõadás során.27

A rendelkezésünkre álló adatok szerint 1686-tól Pécsett mintegy kilenc-
ven-száz elõadásra kerülhetett sor, elõbb Csoór Ibrahim janicsár agának, illetve
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24 Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma. Bp. 1994. 38–43. p.
25 Nigel Griffin: Jesuit School Drama: A Checklist of Critical Literature. London, 1976.
26 Jezsuita iskoladrámák (Ismert szerzõk). S.a.r.: Alszeghy Zsoltné, Czibula Katalin, Varga Imre. Bp.

1992.; Jezsuita iskoladrámák (Ismeretlen szerzõk). S.a.r.: Alszeghy Zsoltné, Berecz Ágnes, Keresz-
tes Attila, Kiss Katalin, Knapp Éva, Varga Imre. Bp. 1995.

27 Nagy Imre: Iskola és színház. Csokonai vígjátékai és a magyar iskolai komédia. Bp. 2007. 7–77. p.
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Ahmed Zaimnak a jezsuita iskola számára átadott házában, késõbb, 1725-tõl a fõ-
téren felépült kollégiumban. Ekkor már több mint négyszáz diákkal folyt az okta-
tás.28 Gyakran játszhattak szabadtéren is, a Kálvária dombon, a városfalnál vagy a
Tettyén. Feltételezhetõ, hogy az elõadások egy része magyarul folyt, s az is, hogy
a színre vitt szövegek egy része Pécsett keletkezett. Ezekrõl azonban keveset tu-
dunk. A szövegek szabadon vándoroltak az országban az egyes iskolák között,
ezeket az adott alkalomnak megfelelõen átírták, így nem lehet tudni, hogy ponto-
san mit is adtak elõ. Csak valószínûsíthetõ például, hogy a Tornyos Péter bált indít
címû elõadás valamilyen módon összefügg Illei János Tornyos Péter címû, 1789-
ben nyomtatásban is megjelent szabad Molière átültetésével, ám ez a kapcsolat
csak közvetett lehet. Alkalmasint az Illei-dráma korai õsszövegét adták elõ (ezúttal
nem jezsuita diákok, hanem a papi szeminárium hallgatói29), amelyet Jantso Fe-
renc 1775-ben Kantán színre vitt. Néhány elõadás címérõl tudunk, például: Step-
hanus Bathorius, 1717, Andreas Secundus, 1749, Salamon et Geysa, 1760, Cyrus
(több változatban is). És tudunk arról, hogy a Pécsre látogató Barkóczi Ferenc egri
érsek tiszteletére 1752-ben vallásos tárgyú elõadást rendeztek.30

E témakör zárásaként még egy jelentõs pécsi szerzõrõl kell szólnunk, Révai
Miklós barátjáról, a két nyelven, latinul és magyarul is igényesen író, verselõ Tóth
Farkasról (1746–1825), aki úgyszólván teljesen kiesett az irodalomtörténeti tudat-
ból. Pécsett született 1746-ban, a gimnáziumot is itt végezte, majd Trencsénben
belépett a jezsuita rendbe. Magasabb szintû tanulmányainak színhelye Kassa és
Nagyszombat volt. A jezsuita rend feloszlatásakor kilépett az egyházi rendbõl,
majd visszatért, és a pécsi egyházmegye papjaként tevékenykedett. Ezután a bu-
dai akadémiai gimnáziumban tanított, majd a soproni gimnázium igazgatója lett.
Belépett a bencés rendbe, és Pannonhalmára került tanárként. Itt is halt meg
1825-ben. Hagyatéka feltárásra vár. Jelen ismereteink szerint három magyar nyel-
vû költeményét nyomtatásban is kiadta, ezen kívül négy latin nyelvû versérõl tu-
dunk, ezek közül egyet (Ode) a Klimo-könyvtár õriz. Ismerjük még egy beszédét is.
További két magyar nyelvû költeményét Révai Miklós adta ki Elegyes versei-nek
(Pozsony, 1787) kötetében. Néhány kézirata megtalálható a Pannonhalmi Fõapát-
ság Könyvtárában: Guzmics Izidorhoz írt magyar nyelvû levele 1808-ból, könyvei-
nek saját kézzel írt jegyzéke, valamint személyes tárgyainak listája, ez szintén au-
tográf. A többi anyag ugyanitt feltárásra vár. Említett levelében szerényen elhárítja
Guzmics dicséretét verseivel kapcsolatosan, majd így folytatja: „Nagyobb kintset
tartanak néked rejtve Muzáid iparkodásodba: mivel hogy korán kezded, és a Deák
Munkákkal is már esmeretes vagy; most pedig a Görög nyelvnek meg tanulására is
uj kedved kerekedett. Kérlek, Kedvesem, ki ne adj ezen kedvenn, mert gyönyörû
hasznát fogod venni.” A továbbiakban hasznos tanácsokat ad ifjú barátjának

31

A JEZSUITÁK KORA

28 Staud Géza: A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai II. 1561–1773. Bp. 1986. 117–131. p.
29 Márfi Attila: A jezsuita iskolai színjátszás Pécsett a 17. század végén és a 18. században = Pécsi

Szemle 2002. tél, 46. p.
30 Márfi Attila: A pécsi jezsuiták egyházi tárgyú színdarabjai a 17–18. században = A pécsi egyházme-

gye… 273–289. p.
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(Guzmics 1786-ban született, a levél írásakor már bencés szerzetes) a görög
nyelv, fõként a grammatika tanulmányozásával kapcsolatosan. Levele arról tanús-
kodik, hogy a görög nyelv és költészet iránti klasszicista érdeklõdés egyik jeles
képviselõjét kell látnunk benne, akinek ismeretei e téren Ungvárnémeti Tóth László
képzettségével vetekszenek.

Révai említett kötetében négy mûvet is ajánlott Tóth Farkasnak, akit a könyv
egy helyén így említ: „Példát a’ dallal szép Alagyája mutat”.31 (Az alagya a hel-
lén-latin elegiából módosított szó, Révai disztichonos verset ért rajta.) A jelzett
négy mû közül az V. Alagya (II. könyv) címû versében ezt írja barátjáról, közös tö-
rekvésükre emlékezve: „Új jövevényi szelíd Helikonnak, drága Hazánktól / A’ mikor
olyly távúl, szent tetejére megyünk: / Hogy szebb módja szerínt Görög és a’ Római
nyelvnek / Versünket kellõbb más kötözetre vegyük. / Szembe találkozván mí is
meg öleltük azonnal / Egy mást, hogy Magyarúl kezde rebegni dalunk.”32 A szintén
Tóth Farkasnak ajánlott IX. Alagyá-ban (II. könyv) így jellemzi barátját, felidézve ta-
lálkozásuk és szellemi szövetségkötésük eseményét:

„Tót Farkas! Kinek a’ jobb íz, és a’ nemes elme
Ritka szerentsével nagyra emelte nevét:

Hogy bús porba merûlt Haza’ újúlásakor elsõ
Légy méltó a’ fõbb karnak el érni betsit:

A’ te nemes szíved, ’s népünk anya nyelve, szokatlan
Tollra fel ébredvén, menynyi javamra vagyon!

Onnét kezdettél különös szeretetre betsülni,
’S foglalatosságid közt is eszedbe jutok.

Vaj mi öröm kedvvel fogadám a’ drága köszöntést,
Melylyet Bétsbe menett olyly szeretettel adál.”33

35

Tóth Farkas Guzmics Izidorhoz írt levele, 1808 (Pannonhalmi Fõapátság Könyvtára)
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31 Révai Miklós: Elegyes versei, és néhány apróbb köttetlen írásai. Pozsony, 1787. 112. p.
32 Révai… i.m. 1787. 48. p.
33 Révai… i.m. 1787. 63. p.
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A két elégián kívül Révai az Elegyes versei-hez csatolt Szinyér váraljai Szü-
rete címen összefoglalt két nagyobb mûvét is Tóth Farkasnak ajánlotta, mint „az
ékes tudományok’ és a’ böltselkedés tudósának Budán a’ királyi tudomány minde-
nességnek a’ tisztes oskolákbann lévõ Öregebbik Tanítónak, pétsi megyebéli áldo-
zó papnak”. Az egyik mû Bion híres Halottas versé-nek fordítása, a másik pedig Az
áldozat címû pásztorjáték, a mûfaj egyik hazai ékessége, amelyet Révai Sonnen-
fels német eredetijébõl dolgozott át, a kis dráma késõbb Ungvárnémeti Tóth László
Nárcisz címû görög tárgyú tragédiájának elõszövegeként is jelentõssé válik.

Tóth Farkas magyar nyelvû költeményei közül kettõt politikai ihletettség jel-
lemez, ezek elsõsorban eszmei- és mentalitástörténeti szempontból jelentõsek. A’
magyar Szent Koronának utólsó haza-jövetele rímes-idõmértékes formában író-
dott, de nyolc- és hétszótagos sorai kétütemû ritmus szerint is jól perdülnek. A vers,
amelyet szerzõje „Budán tanitó Pétsi pap”-ként jegyez, a korona hazahozatalának
örömét zengi, majd így zárja énekét:

Nyugodjon már le tsendesen
Ama régi panasz,

Hogy fris palotát üresen
Talált ott sok tavasz,

Hol Mátyás Király’ Udvara
Világnak tsudája vala;

Nem vallánk semmi kárt:
Óhajtott Hertzegek helyett,
Szent Kéz, ’s Korona érkezett:

Illy lakosokra várt!

Azért o! Buda városa,
Országunk’ teteje:

O! Pest, Dunánk’ határosa,
Királyink’ mezeje,

Gyémánt oszlopot tegyetek:
Ma jött, meg emlékezzetek,

Országunk tzimere.
Ti öletekben el telel,
’S gyümöltsös ágokat nevel

Reményünk gyökere.”

A’ magyar koronás Fejedelmet meg-támadni nem tanátsos címû, 1796-ban
kiadott, már a háború idején alkaioszi strófákban írt ódájában a király és a nemzet
szövetségét a Szentkorona-eszme jegyében fogalmazza meg (jelképesen a koro-
na tagja az ország minden alkotmányos jogokkal felruházott lakosa):
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Az a’ zomántzos gyöngybe szedett süveg,
Melly homlokán ül, mind eleven tagok:

Mind annyi országunk’ ki-színlett
Nagyjaiból van öszve rakva.

’S mihent Fejekhez Károsodást, veszélyt,
Indulni látnak, véreket élteket

Kintsekkel, apródjokkal együtt
Érte ki-szántt akarattal ontyák.”

Tóth Farkasnak Révai Elegyes versei-ben közölt két verse közül a Lantos
dal emelkedett hangú köszöntõ vers Molnár Jánoshoz, de értékesebb a Révai Mik-
lóshoz intéztetett Versei címû szöveg (címe alatt a dátum: 1778), amely alkalma-
sint az eddig ismertek közül a legszebb költeménye Tóth Farkasnak. Csupán ezért
is megérdemelné a poéta, hogy emlékét felidézzük. A szöveg elsõ soraiban Révai
költészetét verseinek hatása által jellemzi: „Hallván énekedet madarak nyelvünkre
tanúltak; / Múzsák’ kútja Magyar tántzra ugratta vizét. / Fúladozó Ekkó is akart
tsátsogni Magyar dalt / Ihlésedre; de szûk torka felébe szegé.” Ezután magáról
szól, aki barátai szellemi körében maga is „Kasztaliának hegyét” járja magyar lábá-
val. A hazai költészet megújításának vágya szívbõl fakadó vallomásra készteti
anyanyelve iránt:

„Van szava nyelvünknek, van elég szava, mert ha selyem szó
Kell a’ jámborság’ öltözetére, adhat.
És, ha fenét, dög halált, menynydörgést, menynykövet hánjunk
A’ rút bûn’ dühödött mérgire, azt is adand.”34

Végül közös munkálkodásra való serkentéssel zárja költeményét.
Tóth Farkas „Pétsi pap” hagyatéka csaknem kétszáz évet várt arra, hogy po-

rosodó írásait fellapozva elfelejtett emlékét felidézzük. Nemcsak a „Pécsi Pantheon-
ban” kell helyet biztosítani neki, méltó arra, hogy a 18. század mûvelt egyházi értel-
miségijei között, a kor klasszicista kismesterei sorában is megõrizzük a nevét.
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34 Révai… i.m. 1787. 243. p.
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BOROS LÁSZLÓ

A BELVÁROSI TEMPLOM

Állandóan nyitott könyv ez, amelyben a magyar történelemnek egy nagyon
szomorú korszakáról lehet olvasni. Az a félhold a kupola tetején sokat beszélhetne
róla, mennyi vérnek és könnynek kellett elfolynia, amíg a manapság felette csillogó
keresztet karjai közé fogadhatta. Így ír a templomról egy ismeretlen szerzõ 1906-
ban megjelent kiadványában. Ha visszalapozhatnánk az író e „nyitott könyvében”,
akkor az épület anyagi létének, kõanyagának oly századai is elõtûnnének, ame-
lyekben a középkor formavilágának megfelelõ alakot öltött.
A Szent Bertalan templom

A mai belvárosi templomtól néhány méterre északra a Szent Bertalan egyhá-
za állott, amelynek lebontott anyagából épült a város fõterén Gázi Kászim pasa
dzsámija, a mai belvárosi plébániatemplom. A Bertalan-templomról szóló elsõ adat
az 1332–36. évekre vonatkozó pápai tizedlajstromban fordul elõ. A jegyzék tanúsá-
ga szerint a székesegyházon kívül Pécsnek négy plébániája volt, a Szent Bertalan, a
Szent Benedek, a Mindenszentek, valamint a Szent Kozma és Damján tiszteletére
épült egyházakkal. Legközelebbi adatok a Bertalan-templommal kapcsolatban a 15.
századból fordulnak elõ.1

A templom titulusválasztásával kapcsolatban a Túróczy-krónika alapján va-
lószínûnek látszik, hogy az 1218. év végén, a szentföldi zarándoklatáról hazatérõ
II. András király, többek között, Szent Bertalan kéz-ereklyéjét is magával hozta. A
széküresedésben álló pécsi püspökség élére a király ekkor nevezte ki a burgundiai
Bertalant (1219–52), aki II. András feleségének környezetéhez tartozott. A Szent
Bertalan ereklyét a királytól ajándékba kapta az új pécsi püspök, aki az apostol re-
likviáját városának plébániatemplomában helyezte el. A templom elsõ, kisebb
alapterületen álló építészeti formájában a 12. század végén épülhetett, s 1219-tõl
viselte a mártír-szentnek nevét.2

A dzsámi
A török megszállás után a század második feléig tartottak mohamedán isten-

tiszteleteket az átalakított Bertalan-templomban. Ugyanis a török kincstári adójegy-
zékek alapján 1579-ben Rusztem, a pécsi kádi nagyobb szabású épületek emelése
címén, minden valószínûség szerint a Gázi Kászimról nevezett dzsámi építési költ-
ségeinek fedezésére szedett magasabb adót a várostól.3 Az építkezéshez szüksé-
ges kõanyagot a Szent Bertalan templom szolgáltatta, amelynek részben lehordott
északi hajófala még egy ideig fennállott.

A törökök által épített dzsámi Mekka felé tájolt majdnem szabályos négy-
szög alaprajzú kubus, nyolcszögû alacsony dobtaggal, amely sztalaktitos cse-
gely-átmenettel a 22,5 méteres záradékmagasságú kupolát tartja. A földszinti és

38

1 Koller József: Historia Episcopatus Quinque-Ecclesiarum, Posonii, 1782. Tom. II. 356. p. et sequ.
2 Tímár György: Pécs vallásos élete a török uralom elõtt = Baranya. Pécs, 1991. 1–2. 136–137. p.
3 Baranya múltja és jelenje II. Várady Ferenc (szerk.). Pécs, 1897. 421. p.
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emeleti ablaksor szamárhátíveit váltakozva rakott tégla és kõanyag díszíti. A török
templom jelentõségében kiemelkedõ része a Mekka felé irányuló szentélyfülke, a
mihráb, ahol az elõimádkozó foglalt helyet. A belsõ tér északi felét két oszlopon
álló, fából épített karzat foglalta el. A sarkokból indított egy-egy feljáratát a fal belse-
jében vezették. Eredeti bejárata északról két, különálló oszlopos-kupolás bejárati
elõcsarnokból nyílott. Az észak-nyugatiból az épület sarkához csatlakozó karcsú
minaretbe nyílt egy feljárati ajtó. Gázi Kászim dzsámija az oszmán építészet jelleg-
zetes provinciális típusa, amely zárt szerkezetében a bizánci eredetû Hagia Sophia
rendszerét követi.
Jezsuita kezelésben

A török uralom alól felszabadult város egyetlen plébániáját a Mindenszentek
templomában a jezsuiták vezették. 1686-ban megbízatást kapnak a lakosság lelki
gondozására, amelynek következményeként a város fõterén álló dzsámit alkal-
massá tették a keresztény istentisztelet céljára. A mohamedán építményt a közelé-
ben álló volt fürdõvel és derviskolostorral együtt a királyi bizottság a jezsuita atyák-
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Rekonstruált szamárhátíves külsõ ablak
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nak adományozta, akik a török idõkben a kevés számú katolikus lakosság lelki
szükségleteit gyakran életük veszélyeztetése árán is ellátták.4

Templomuk elsõ jelentõsebb átalakítási munkálatait 1702-ben kezdték. El-
sõként az ablakok cseréjét hajtották végre, illetve a dél-keleti oldalon, az itt felállí-
tott emeletes oltár miatt, egyet befalaztak. Az észak-nyugati oldal ablakai az elõ-
csarnokokból alakított kápolnák miatt feleslegessé váltak. Tehát az elsõ átalakítás,
a megszüntetetteken kívül, az eredeti ablakrendszert lényegében változatlanul
hagyta. Lényegesebb változtatást jelentett az addig nyitott, kupolás elõcsarnokok
ívnyílásainak befalazásával a kápolnák kialakítása. Bejáratuk a templom felõl
egy-egy korábbi ablak helyén nyílott. Az eredeti karzatot továbbra is használatban
tartották.5

A templom felszerelését kegyadományokból biztosították. A jótevõk között
szerepel Karl Thüngen tábornok, Gabriele Vecchy mellett elõkelõségek, a pécsi
várparancsnok, a jezsuiták tartományfõnöke, a gráci rendház rektora és egyszerû
polgárok, akik az istentiszteletekhez szükséges felszerelés minden kellékét ado-
mányozták a templomnak.6

Újabb átalakításra a jezsuita atyák 1753-ban, majd 1766–67-ben szánták
magukat. Az alaprajz részbeni módosításával az épület török kori képét teljesen
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A templom a 19. sz. elején

4 PPL Pécs-Belváros, Canonica Visitatio 1899. 4. p.
5 Gosztonyi Gyula: A várostemplom építéstörténete. Pécs, é.n. 38–39. p.
6 Pinzger Ferenc: Emlékezzünk régiekrõl. Pécs, 1934. 16–17. p.
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megváltoztatták. Lebontották az elõcsarnokokból képzett kápolnákat, az észak-
nyugati oldalt a ma is látható módon kibontották, s ide csatlakozó nagy méretû,
csehsüveg-boltozatos szentélyt, ehhez a templom tengelyében gúlatetõs tornyot
emeltek. Ekkor bontották le a minaretet, a hagyomány szerint azért, mert harangok
befogadására alkalmatlan volt.7

A szentély két oldalán oratórium-emeletet magába foglaló kápolna- és sek-
restyeszárnyakat építettek. A kápolnát Gonzaga Szent Alajos tiszteletére szentel-
ték. Ugyanekkor az 1716–26 között épült jezsuita rendház, a mai gimnázium elsõ
emeletéhez egy alul íves átjáróval ellátott folyosó épült, amely a sekrestyéhez csat-
lakozott. A tér felé nézõ dél-keleti homlokzat két ablaka helyén egy-egy bejáratot
nyitottak, eléjük lépcsõs, oszlopos közös portikuszt építettek. Vagyis, a templom
belsõ használati rendjét, berendezésének elhelyezését a bejáratok, ezáltal a fõol-
tár ellenkezõ oldalra történt áthelyezésével lényegében megfordították.8

Az építkezéssel a berendezés is megújult. 1766-ban a régi nagy oltár helyett
rokokó oltárt építtettek. Az oltár fölé a templom titulusának megfelelõ Gyertyaszen-
telõ Boldogasszony ismeretlen szerzõtõl, Keszler fõhadbiztos ajándékából szár-
mazó festményét helyezték. Tõle jobbra és balra Szent István király a koronát,
Szent László király pedig a kardját felajánló szobrai a korábbi oltárról kerültek új he-
lyükre. Ez a mûalkotás-együttes, a Boldogasszony-kép kivételével, jelenleg az
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A templom 1899-ben (Várostörténeti Múzeum)

7 Megjegyzendõ, hogy a Visita két minaret lebontásáról tudósít
8 Gosztonyi Gyula: A barokk Pécs. Pécs, 1942. 12. p.
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egyetemi (Lyceum) templom fõoltáraként szerepel. A márvány szentélykorlát,
hangvetõs szószék, gyóntatószékek, az Alajos-kápolna oltára és berendezése
szintén 1766-ban készült, de az építkezés 1767-ben még folyamatban volt.9

A régi dzsámi külön e célra égetett vékony téglákból készült kupolájának bel-
sõ felületét térhatású architektúra-festéssel látta el egy ismeretlen festõ. Kívülrõl
horganylemezekkel fedték, csúcsára Jézus nevének aranyozott sugárkoszorúba
foglalt rövidítését (IHS) tûzték.10

A templom középtere alatt boltozott kriptarendszert létesítettek. Az átalakítá-
sokat P. Procopius vezette. A munkáját ért utólagos kritikák figyelmen kívül hagy-
ták a százötven év idegen uralma következtében kialakult korszellem hangulatát, a
kereszténység, ezen belül a jezsuita rend felszabadultságában megnyilvánuló cél-
irányos cselekvésvágyat. A hivatali szolgálatot, mint a város egyetlen plébánia-
templomában, a jezsuita atyák, a káptalan tagjai közül a püspök által kinevezett
plébános vezetése mellett, világi papok és más szerzetesrendiek bevonásával lát-
ták el.
Új kegyuraság alatt

A jezsuita rend 1773-ban történt eltörlésekor felvett leltár szerint a templom
felszerelés tekintetében jól ellátott volt. A zenés istentiszteletek tanúi azok a leltár-
ban szereplõ korábbi vonós és fúvós hangszerek, amelyeket a királynõ rendelke-
zése szerint, újra szerzõdtetett zenészekkel ismét használatba kellett venni. A je-
zsuiták távozása után a lelkészi szolgálatot már rendes segédlelkészek végzik a
Gyertyaszentelõ Boldogasszony plébániatemplomában. Pécsnek a szabad királyi
városok sorába emelésekor a Mária Terézia királynõ által kibocsátott szabadalom-
levél 8. pontjában, a templomot a kegyurasági joggal egyetemben Pécs város kö-
zönségének adományozta.11

A tulajdonosi joggal a fenntartás kötelezettsége is a városra hárult. 1780-ra
az elhasználódás jelei mutatkoztak az épületben. A beázásoktól bekövetkezett
károk miatt a templom restaurálására hozott határozatot a város tanácsa.

A templom, 1815-ben a vele kapcsolatos gimnázium épületével és az 1781-ben
adományozott alaptõkével együtt, a ciszterci rend tulajdonába került. A rend apátjának
beleegyezésével a templom a továbbiakban is a plébániai feladatok ellátására szol-
gált. 1829-ben Szepesy Ignác püspök (1828–38), Pécs város hatósága és a zirci apát
megállapodnak arról, hogy a Boldogasszony-templom továbbra is plébániatemplom
marad, de a ciszterci rend annak használatához örökös joggal rendelkezik, és hogy a
plébániai teendõket a tanulóifjúság templomhasználatával kell egyeztetni.12

A historizmus és az eklektika idején
1781-ben a pálosok lélekharangját helyezik a várostemplom tornyába. Ugyan-

ebben az évben új orgonát szereznek be, a régit a Havi Boldogasszony-kápolnának
ajándékozzák. Az istentiszteletek tehát a jezsuiták alatt, 1781 elõtt is orgonakísérettel
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9 PPL Canoica Visitatio 1899. 5. p.
10 A jezsuiták számára külön értelmezése van a rövidítésnek: Jesum Habemus Socium (Jézus a mi tár-

sunk), ezért a jezsuita szenteket mellükön ezzel a jellel különböztetik meg.
11 PKL Fasc. 483. Nr. 15.
12 A pécsi belvárosi templom története. Pécs, 1906. 20. p.
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folytak. Ismét orgonával kapcsolatos adat 1837-bõl származik, amikor Focht Ferenc
szerzõdést köt egy orgona építésére, amelyért az õt megilletõ ötezer forintot a követ-
kezõ év elején felvette.13

A templom megromlott korábbi festését Haas Mihály plébános, késõbb szat-
mári püspök újíttatta fel, aki a falakat és a kupolát 1847-ben kifesttette. 1848-ban
felújíttatta a fõoltárt, megaranyoztatta a gyertyatartókat, s kieszközölte, hogy a vá-
ros új padokat állíttasson. Újabb felújításra került sor 1883-ban, amikor a hívek
adományából Mendlik Ágoston apátplébános az egész templomot felújíttatta.14

Barokk jellegének megszüntetésével 1858 októberében felmagasítják a tor-
nyot, s ide három régi harang beolvasztott anyagából Rupprecht János pécsi mû-
helyében négy, egymáshoz hangolt újat öntettek, amelyeket Szent György, Szent
Antal, Szent József és a Szeplõtelen fogantatás tiszteletére Girk György püspök
(1853–68) áldott meg. A fõoltáron a Gyertyaszentelõ Boldogasszony festménye ál-
lott, a jobb oldali mellékoltáron Istenanya-, balról Loyolai Szent Ignác-kép, a
Gonzaga Szent Alajos-kápolnában a szentet ábrázoló festmény volt látható. A
templom más helyén is volt egy Szent Alajos-kép, amelyet kegyeletbõl ifjabb
Weber Xavér Ferenc festett 1860-ban.15

A bejárati elõcsarnokot is megfosztják barokk jellegétõl, s oromzatára Bartalits
Mihály Szent Istvánt és Szent Lászlót megjelenítõ homokkõ szobrait állítják. A régi
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13 Az elkészített orgonát az ahhoz értõ hangászok megpróbálták és jónak találták. Fogt kifizethetõ. BML
tanácsülési jegyzõkönyvek 1838. 146. pont.

14 PPL Canonica Visitatio 1899. 9. p.
15 PPL Canonica Visitatio 1899. 10. p.
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zsindelyfedésû kupolát 1862-ben cinklemez borítással látják el. 1864-ben a ciszterci
rend 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején elvesztett régi otthonába újra
visszatérhetett, s megkezdte annak átalakítását. Ekkor bontják le a rendházat a
templommal összekötõ átjárót, s ennek kapcsán cserélik fel a sekrestyét a Szent
Alajos-kápolnával. Aidinger János polgármester hivatali idején újabb tatarozási mun-
kálatok folynak. A levett és újra aranyozott kupoladísz gömbjébe a régiek helyett új
dokumentumokat helyeznek. Az 1883-ban kezdõdõ újabb tatarozás alkalmával
Graits Endre elsõ ízben festi ki a kupolát.

A 19–20. század fordulóján a szentély 1766–67-bõl való nyeregtetejét kupo-
lával cserélték fel, a dzsámi kupoláját pedig aránytalanul felmagasították. Mindkét
épületrész tetõszerkezetét 1901-ben vörösrézlapokkal fedték. 1906-ig a külsõ
munkálatok is befejezõdtek, amikor a külsõ és belsõ vakolatot leverték. Ekkor vál-
tak láthatóvá a szamárhátíves ablakok, amelyeket a 18. században félköríves zá-
ródásúvá alakítottak. A belsõ tér gömbháromszögeiben a sztalaktitokat lefalazták,
az észak-nyugati sarkokba Kálmán Ede által tervezett két romanticizáló faoltárt állí-
tottak. A belsõ megújítás folytatásaként az ablakokba üvegfestményeket helyez-
tek, s bevezették a villanyvilágítást. 1906-ban a templom kifestésével, Magenheim
József apátplébános által elõírtak szerint, ismét Graits Endrét bízták meg.16

44

BOROS LÁSZLÓ

A Körmendy-féle díjnyertes terv

16 A festményrõl és a korbéli sajtóvéleményekrõl lásd Boros László: Egy elfelejtett pécsi festõ = Pécsi
Szemle 2005. tavasz 19–20. p.
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Amint látható, a 19. század barokkellenes mûszemlélete a 18. századi alko-
tások nyomait is igyekezett eltüntetni, s odáig ment, hogy a Boldogasszony-fõoltár-
kép keretérõl még a késõbarokk rozettákat is eltávolították, helyükre kis kereszte-
ket illesztettek.17

A belvárosi egyházközség 1922-ben történt megalakulásától kezdve a temp-
lom újabb átépítésének szükségessége napirendi kérdéssé vált. 1935-ben az Egy-
házmûvészeti Hivatal, a város képviselõi, helyi építészmérnökök által alkotott bizott-
ság elõtt Kelemen Andor apátplébános feltárta a templommal kapcsolatos gondjait.
Ezek szerint a templom többszöri átépítése, bõvítése, tatarozása következtében el-
vesztette eredetiségét, berendezése meglehetõsen kevert stílusú, s a hívõk számá-
nak gyarapodásával a templom befogadó képessége sem elegendõ. A bizottság a
nehézségeket valósnak ítélte, s a tervpályázat elõkészítésére Szõnyi Ottót kérte fel.
Szõnyi bekövetkezett halála miatt azonban a pályázatot az egyházközség megbízot-
tai állították össze, s annak elnöke 1937 áprilisában kegyúri jóváhagyásra a város
polgármesteréhez terjesztette. A pályamûveket a bírálóbizottság díjak odaítélésével
jutalmazta, s némi változtatással Körmendy Nándor terveit fogadta el. A föld feletti
toldalék-építmények bontását 1939. március 24-én kezdték meg. A mûemléki vizs-
gálatokat is magába foglaló építkezés másfél évig tartott, amikor a jelentéktelenebb
munkálatok kivételével, megfelelõ ünnepi külsõségek között, 1940. szeptember 8-án
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A templom az 1960-as években

17 Gosztonyi… i.m. é.n. 44. p.
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Virág Ferenc megyéspüspök szentelte fel és adta át a templomot a nyilvánosságnak.
A háborús évek elmúltával végre beteljesedett Körmendy Nándornak a dzsámi ere-
deti állapotába helyezésének terve. 1955-ben Dercsényi Dezsõ irányításával, az
1862-ben, majd a századforduló éveiben átalakított kupola alatt rejtõzõ eredeti
héjazatot kiszabadították és rézlemezekkel fedték.18

A templom napjainkban
A templom ó-részének berendezésében az átépítés óta lényegi változás

nem történt. A két szektorba rendezett padok abból a készletbõl valók, amelyek az
Ágoston téri templom padsorait is alkotják, vagyis a székesegyház 19. századi be-
rendezésébõl származnak. Az egykori dzsámi tágas terének sarkaiban Palkovics
Lajos szobrászmûvész egy-egy mészkõ szobra áll. A Graits-féle kupolafestéstõl és
a diadalív közepének Jézus bemutatása a templomban c. Gebauer-freskótól elte-
kintve ebben a templomtérben csak török ornamentika-festés látható. A mihráb, il-
letve a csegelyek sztalaktitjainak díszítõfestése a mohamedán templomokból is-
mert formakincsnek megfelelõ. A régi vakolat eredeti részletein Korán-idézetek
töredékei maradtak fenn a 16. századból. A mihráb mélyedésében barokk ízlésû
márvány keresztelõmedence áll. Török ízlés szerint készült a fõoltár fölött függõ,
Szarajevóból származó mûvészi kidolgozású csillár is. Az oltár közelében áll Kele
Pál apátplébános gondos jóvoltából védelmet élvezõ Madonna-kép, amely az

46

Belsõ kép a Dzsámi-rész felõl, 1930-as évek (Várostörténeti Múzeum)

BOROS LÁSZLÓ

18 Gosztonyi… i.m. é.n. 52. p.
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olaszországi Re faluból származó, Görcsönyben, a templom mellékoltárán álló
festménynek a másolata.19

A diadalív közében, lényegében a dzsáminak az 1766–67-ben a jezsuita át-
építés során kibontott észak-nyugati falnyílásában áll a fehér márvánnyal burkolt
kettõs fõoltár, amelynek tabernákuluma az újrész felöli, alacsonyabb oltárasztal fe-
lett nyílik. Vörösréz ajtaján fiókáit tápláló pelikán-jelkép dombormûve látszik. Az
újabb templomrész félkörívû terében a padegységek az oltár irányában helyezked-
nek el. Mögöttük a félkörívû árkádos körüljáróba nyílik az észak-nyugati bejárat. Et-
tõl jobb- és balfelé, stációk freskófestésû szimbolikus jelenetei, a templom többi fal-
festményét is alkotó Gebauer Ernõ mûvei sorakoznak. E szakaszból nyílnak az
altemplomi- és kriptalejáratok, a félkörív végei irányában pedig két-két gyóntató-
szék foglal helyet. Közöttük egykor egyszerû, fából készült mellékoltárok álltak. He-
lyükön jelenleg a nyugati oldalon Szent József, a keletin pedig Árpádházi Szent
Margit életébõl láthatunk epizódokat Gebauer freskótechnikával festett képein.
Szent József képi jelenetei elõtt áll a Mindenszentek templomából származó ke-
resztelõkút Fonyó Sándor kanonok vésett címerével.

Tovább haladva nyugat felõl a sekrestye, átellenben a Boldog Mór-kápolna
nyílik. Egyetlen falfelületének közepén a Péter-Pál sírkamra Mária-képének freskó-
másolatát Gebauer festette a Mária-év emlékére 1942-ben. Itt látható két, restaurá-
lásra érdemes barokk festmény, amelyek közül az egyik Szent Alajost, a másik
Vajk keresztelését ábrázolja. Ugyanitt egy elveszettnek hitt Boldog Mór festmény is
szerepel Boros Nepomuk Jánostól. Mindkét helyiség félkör alaprajzú. A kápolna
félkörívet alkotó ablaksorának színes üvegeit Ligeti Miklós, a sekrestyebelieket
Árkayné Sztehló Lili festette 1943-ban.

Gebauer két nagyméretû freskója a fõoltártól jobbra, illetve balra terjedõ falfelü-
leten helyezkedik el. Mindkettõ a várossal kapcsolatos, az 1940-es évekbõl való ese-
ményeket idézi fel. A fõoltártól keletre esõ, az 1943. évi nagyszabású körmenet emlé-
két õrzi, amikor Pécs város a háború pusztítása ellen kérte Jézus Szíve oltalmát. A
kompozíció fõalakja a várost oltalmazó Krisztus. Széttárt karjai az itt megjelenített
Szentháromság-oszlop, illetve a belvárosi templom felé irányulnak. Köpenye védelme
alatt a város akkori vezetõinek portrészerû hûséggel ábrázolt alakjai, polgárok, szerze-
tesek állnak. A freskó alatt márványtábla örökítette meg a város polgármesterének,
Esztergár Lajosnak ez alkalomból, 1943. június 6-án mondott felajánló imáját. Az
ó-részbe szolgáló, egykori szamárhátíves ablakból alakított átjáró mellett áll a Jézus
Szíve-oltár, Palkovics Lajos fehér márványból faragott Jézus-szobrával.

Az ellenkezõ oldal falfelületét a város és az egyházmegye 1945-ben történt
Szûz Mária oltalmába ajánlásának kompozíciója foglalja el. Az ellenkezõ oldal Krisztu-
sához arányított Szûz Mária alakja oltalmazó köpenye alá fogadja Pécs városát és az
egyházmegyét. Pécset a székesegyház, Baranya megyét a gyûdi, Tolna megyét pe-
dig a szekszárdi templom jelképi ábrázolásával jelenítette meg a festõ. A kompozíció
további szereplõi apácarendek, leányok térdelõ, illetve zászlóval vonuló csoportja.

A freskót értelmezõ-kiegészítõ márványtábla szövege Virág Ferenc püspök
felajánló imáját is tartalmazza, amelyet 1945 március 25-én e templomban mondott
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19 A festmény történetét megírta Dénes Gizella: Görcsöny ékessége. Budapest, 1972.
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a Mária Szíve Társulat százéves jubi-
leumán. Az ellenkezõ oldalival meg-
egyezõ átjáró mellett a Mária Szíve-ol-
táron szintén Palkovics-szobor, Szûz
Mária zárt komponálású alakja áll. A
talapzat felirata szerint a szobrot Kele-
men Andor apátplébános emlékére ál-
lították.

Gebauer freskói borítják a kar-
zat falfelületeit is. A keleti oldal árkád-
ívei mögött a nándorfehérvári gyõzel-
mes csata utáni hálaadás jelenetében
Kapisztrán Szent János és Hunyadi
János térdelõ alakja körül a gyõztes
sereg katonái tömörülnek. A festõ nyil-
ván számolt a fényviszonyokkal. A fres-
kó megvilágítása természetes fény ál-
tal történik, amely az emeleti körárkád
üvegkorongokból készült mennyeze-
térõl árad a festett falfelületre.

Ez a technikai megoldás juttatja
érvényre a szemközti oldal freskójának,
a korona felajánlás jelenetének látvá-
nyát és színeit is. A 18–19. század több-
nyire háromalakos felajánlás-témáitól
eltérõen, Gebauer Ernõ tömegábrázo-
lássá bõvítette a jelenetet, mintegy nyo-
matékot adva a szent király felajánlási
kérelmének. A kompozíció jobbszélén
az egyház képviseletében a székesegy-
ház, és Pécs második püspöke, Boldog
Mór is megjelenik, s ezzel a festõ helyi
vonatkozással is kiegészítette a felaján-
lás jelenetét.

Ezen az oldalon, az 1940-es évek-
ben még a karzat oszlopközében, je-
lenleg a karzat dél-keleti végében kapott
helyet a három manuálos Angster-orgo-
na játszóasztala. A templom elsõ, 30
változatú Angster-féle orgonáját 1886-
ban építette a gyár. 1930-ban 35 válto-
zatúra bõvítették, majd a templom át-
építése után, 1941-ben újabb bõvítés
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után, vezérlését villamosítva, az immár 44 változatú orgona nyílt sípsorát az új
templomrészbe, jelenlegi helyére telepítették.20

A Szent Bertalan harangtorony
Az 1939–40. évi átépítés lehetõséget nyújtott a Szent Bertalan templom

alapjainak feltárására. Gosztonyi Gyula a barokk kori épületrészek elbontása alkal-
mával a másodlagosan beépített faragott kövek nagy számát vehette vizsgálat alá.
Az elõtûnõ alaprajzi részletek és a kövek formai kialakítása alapján következteté-
seket vonhatott le a középkori templom építési szakaszainak idejére, s az épület
koronkénti formai megjelenésére. A feltárás helyén megállapíthatók voltak a római
kori sírokra épült 13., 14. és 15. század végi építkezések szakaszai. Bizonyossá
vált, hogy a 14. század végén tornya is volt a háromhajós templomnak.

Körmendi Nándor díjazott pályamûvének tervei szerint az új épületrésszel
bõvített dzsámihoz két minaret is tartozott volna, a háborús körülmények azonban
az építkezést lehetetlenné tették. A mai belvárosi templom tehát lényegében befe-
jezetlen maradt. A minaretek emelése tárgyában a késõbbi mûemlékvédelmi
szempontok az egy minaret mellett foglaltak állást, majd végül a díszletszerûség
látszatának elkerülésére az épület torony nélküli, és költségráfordítást nem igénylõ
állapotát tartották megfelelõnek.

A toronyállítás gondolatát Kele Pál apátplébános vetette fel. Kezdeménye-
zése, ügybuzgalma eredményeként jött létre egy olyan korszerû építmény, amely
sem az épület összképét, sem pedig a városképi szempontokat nem zavarja. Az
egykori Szent Bertalan templom szentélyalapjainak felmagasításával a tervet meg-
alkotó Bachmann Zoltán, Bachmann Bálint, Hutter Ákos és Rétfalvi Donát építé-
szek a PTE mûszaki karának közös munkájával idézték fel a pécsi múlt egy jelen-
tõs épületének emlékét.

Igaz, nem a középkori torony helyén, hanem a szentélyt jelölõ alapfal-imitá-
ció terében áll a három harangot tartó, acélcsövekbõl szerkesztett teleszkóprend-
szerû építmény, amely öt tonna nyomatékú hidraulika segítségével képes toronnyá
emelkedni a harangszó idõtartamára. A torony tövében áll Rétfalvi Sándor Szent
Bertalan szobra. A gonoszt jelképezõ kígyó testén taposó alakja fél karján tartott le-
nyúzott bõrével, a mögötte emelkedõ kereszttel emlékeztet a keresztény eszméért
elszenvedett vértanúságára.21

A különleges torony a legújabb kor adaléka a locus sacer, a megszentelt hely
történetének. Harangjai hallatán jusson eszébe minden arra járónak a város történetét
századokon át szemlélõ és elszenvedõ, egykor itt élt emberek, s az itt állott szent épü-
letek köveinek sorsa, mint ahogy e harangok minden délben felszálló hangja emlékez-
teti a közelben lovon ülõ Hunyadi Jánost is fényes nándorfehérvári gyõzelmére.
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20 Angster József: Angster. A pécsi orgonagyár és a család története. Pécs, 1993. 181. p.
21 Szent Bertalan Jézus tanítványai közé tartozott, aki Indiában, Örményországban térített. Barbár el-

lenfelei Kr. u. 70-ben elevenen megnyúzták, keresztre feszítették, és Astyiages király parancsára le
is fejezték. A tímárok, cserzõvargák, általában bõrrel dolgozók védõszentje.
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BIMBÓ MIHÁLY

A MECSEKI GÖMBKÕSZENEK ÉS KELETKEZÉSÜK
ELMÉLETE

A gömbkõszenek elõfordulása
Gömbkõszeneket, vagy egyszerûen gömbszeneket (Kugelkohle) Magyaror-

szágon kizárólag a mecseki szénmedencében, fõleg Vasasbánya üzem területén
lehetett nagy mennyiségben találni.1 Ma már nem hozzáférhetõ kuriózum. Európá-
ban és a világ más pontjain is csak kevés helyen található.

A Mecsek hegység geológiai felépítésérõl, sokan és sokat írtak már, így attól
most eltekintünk. Csak annyit, hogy a Pécs-komlói szénmedence a mecseki alsó liász
kõszéntelepes csoport tagja. A telepeket számos vetõ szabdalja kisebb, nagyobb
mértékben, majd az egykori Vasasbánya területén megjelennek a vulkanikus tevé-
kenység nyomai. A felszínen kiömlésbeli kõzet formájában a kövestetõi fonolit, majd a
komlói andezit. Ezeken kívül a vasasi területen igen gyakori a rétegsorban a benyo-
mulásos magmatikus eredetû telérkõzet, aminek szakmai elnevezése: trachidolerit.
Ezek a kisebb ellenállás felé, fõleg a széntelepek mentén tudtak benyomulni, de rit-
kábban elõfordulnak harántirányban, vetõk mentén is.

A gömbkõszeneket a széntermelés során különbözõ telepekben és telepré-
szekben – látszólag véletlen – eloszlásában lehetett megtalálni. A fejtést végzõ bá-
nyászok egyszerûen „gömbszén” névvel illették a fenti szakmai elnevezés mellett.
Keletkezésére a bányászság és a geológusok számtalan magyarázatot találtak. A
bányászok, mint állati maradványként, vagy fa gallycsomójaként tekintettek rá.
Megjelenési nagysága és formája rendkívül változatosnak mutatkozott. Magas ka-
lóriatartalmát a szakemberek is lemérték (de lényegében a környezetével azonos
tulajdonságúnak minõsítették). A bányászok is szívesen vitték haza, mert rendkí-
vüli égéshõje közismert lett.

A bányáknál néha engedélyezték a szénjárandóság (porciószén) mûszakon
kívüli válogatását a magas hamutartalom elkerülése érdekében. Ilyenkor elõszere-
tettel gyûjtöttek gömbszenet. Legendák szóltak arról, hogy az óvatlanabbak eléget-
ték a kályhájukat is, ha azt tüzelés közben gömbszénnel tömték tele.
A gömbkõszén keletkezése

A geológiai szakirodalom is megosztott keletkezését illetõen. Korábban
egyesek tõzeggörgetegként írták le. A késõbbi szakértõi vélemények inkább a
hegyképzõ erõkkel, mozgásokkal magyarázták kialakulásukat.2 Nézetünk szerint
ez a vulkánossággal ill. ennek érintõleges hõ (kontakt) hatásával függ össze. A vul-
káni kõzettelérek a széntelep mellett közvetlen a telepeket elkokszosították. Ter-
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1 Vadász Elemér: Kõszénföldtani tanulmányok. Budapest, 1940. Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvki-
adó és Nyomda Rt. Pécsett. 33–35. p.

2 Vadász… im. 1940. 34. p.; Némedi Varga Zoltán: A mecseki gömbkõszén keletkezés az orogén moz-
gások kapcsolatában = A mecseki szénbányászat 200 éves. 1982. Vállalati sokszorosítású kiadvány.
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mészetes koksz keletkezett. Ezek hatszöges oszlopok formájában a telep és a te-
lér síkjára merõlegesen helyezkednek el. Ugyanez a jelenség figyelhetõ meg a
bazaltorgonák kialakulásakor is.

Ha a széntelep nem közvetlenül a telérkõzettel érintkezik, akkor ott a termé-
szetes kokszhoz hasonlóan a kihûlés következtében tengelyirányban elszakadoz-
tak és az elválások mentén gömbszenek keletkeztek. A gömbszenek formája, ori-
entáltsága ezen elválások között már nem rendezett. A gömbszenek csak ritkán
gömb alakúak, vannak szögletes (többnyire hatszög) és megnyúlt alakúak, és fél-
kész állapotúak is. A telér közelében, de azzal már nem érintkezve apró de sok
gömbszenet találtam. Távolabb egyre kevesebbet, de nagyobb méretûeket. Ezek
nagysága a tyúktojástól a gyermekfej nagyságig, (kb. 20 cm átmérõig) terjedtek.
Kevés nagyobb méretû is van. A gömbszén tehát nem más, mint kihûlési jelenség
eredménye. Lényegében átalakult kõzetnek tekinthetõ.

Hasonlóan a somoskõi, vagy a dunántúli bazaltoszlopokhoz, amelyek nem
bezárt környezetben, természetes kokszhoz hasonlítanak. Korábbi cikkek szerzõi
a természetes koksz jelenlétét a gömbszén közelében meg sem említik.

A vulkáni telérekkel hol összefüggésbe hozzák, hol teljesen elvetik.43 Azt is rit-
kán említik, hogy a gömbkõszenek Vasasbányán fordulnak elõ a legnagyobb meny-
nyiségben. A vasasi szén a legjobb minõségû és a legjobban kokszolható a mecseki
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Bazaltorgonák. Jiøi Kaurimsky: Ásványok és kõzetek képes enciklopédiája. Bp. 1993.

MECSEKI GÖMBKÕSZENEK

3 Szadeczky-Kardoss Elemér: Szénkõzettan. Akadémiai Kiadó, Bp. 1952.; Horvai Ádám: A vasasi
gömbkõszén = Bányászati, Kohászati Lapok, 1957. 1. sz.
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szenek közül. A gömbszén, ha tektonika, vagy telep közeli elcsúszás eredménye
volna, akkor hengeres, vagy kónuszos formában találnánk meg, és hossztengelye
párhuzamos lenne az elmozdulás síkjával, esetleg gömbhéjasan rétegzett volna.

A gömbszén eredeti helyén széttörve, teljesen megegyezik környezetével.
Tehát nem gyûrt, vagy rétegzett, ami a tektonikára utalna. (Saját gyûjteményem-
ben van még néhány példány, sajnos sok szétesett, de mindegyikbõl van még.)
Összeállítottam egy átlagos keresztvágat-szelvény részletet a vasasi bányamezõ-
bõl, feltüntetve rajta a gömbszenek helyzetét. A különbözõ kifejlõdésû gömbsze-
nekrõl és formákról külön-külön is fényképet mellékelek. Tizennyolc évig tanulmá-
nyoztam eredeti helyén a vasasi gömbszeneket. A legtektonizáltabb (tört, gyûrt)
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A gömbszenek rétegtani elhelyezkedése a vulkáni telérkõzettõl távolodva

BIMBÓ MIHÁLY

Vulkáni telerkõzet
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terület Pécsbánya déli bányamezõben van,ennek ellenére a pécsbányai bányame-
zõben egyetlen gömbszén sincs, csak valahol Rücker-akna környékén jelenik
meg, ahol az eruptív kõzetbenyomulások is jelentkeznek. Vasasbányán tetõzik, a
komlói üzemekben már lényegesen kevesebb található.

Szovjet kutatók jártak az 1980-as évek közepén Vasasbányán a gömbszenet
tanulmányozni. Elmondták, hogy szerintük valamilyen tektonikai mozgás hozhatta lét-
re. Jártak Peruban, Franciaországban és a világ más pontjain, ahol szintén van gömb-
szén. Megkérdeztem találtak-e gömbszenet olyan helyen, ahol nem volt eruptív kõzet
a közelben. Azt mondták a vizsgált helyeken mindenütt elõfordult eruptív kõzet az elõ-
fordulás közelében. Ez, úgy vélem, elképzelésemet látszik igazolni.
Összefoglalás

A gömbszenek képzõdése tehát nem tektonikai eredetû. Bármilyen mozgás a
mellékkõzetekben vagy magában a széntelepben is látható lenne. Mikro-méretû
mozgások és repedések a kihûlés következtében a széntelepben jelen vannak. Va-
lójában a gömbszén-képzõdés a krétakori vulkánosság hatására benyomult telérek
megjelenésével kezdõdött, kihûlési jelenség következményeként. Vasason a benyo-
mult vulkáni telérkõzetektõl messze esõ telepekben gömbszén egyáltalán nincs. Va-
sason és Komlón is a gömbkõszén a szenes rétegsor alján elhelyezkedõ „fekütele-
pekre” jellemzõ. Ide tudott a vulkanikus kõzet a legkönnyebben benyomulni.
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Természetes koksz Szögletes formájú gömbszén

Réteglapokból álló gömbszén Kerek formájú gömbszén
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BAIERSDORF KRISTÓF

A jánosi Engel családról. Adatok és kérdõjelek, I. rész
A CSALÁDALAPÍTÓ, JÁNOSI ENGEL ADOLF

Családkutatói hobbi-tevékenységem keretében egy távolabbi, felmenõ roko-
nomról, erdõsi Baiersdorf Ernáról számomra ismeretlen információkat találtam az
interneten. Ernáról való tudásom ez ideig nagyjából annyiból állott, hogy nagyszüle-
im nemzedékéhez tartozott, és hogy családunknak valamikor az erdélyi havasok-
ban, a Surján hegységébõl eredõ Sebes folyó völgyében található nyaraló panziója
õróla volt Ernalaknak elnevezve. Az újonnan talált ismeretek a Tolnai, illetve a Ré-
vai Lexikonból származnak, és arról értesítenek, hogy Erna neves festõ- és szob-
rászmûvész volt, meg hogy egy számomra addig ismeretlen nevû jánosi Engel Ró-
bertnek volt a felesége.1 Tovább kutatva kiderült, hogy a jánosi Engel család pécsi
eredetû, valamint, hogy Erna, aki Bécsben született, ott és Budapesten tanult, há-
zassága után évtizedekig Pécsett élt és alkotott. Megtudtam, hogy a jánosi Engel
család fontos szerepet játszott Pécs, Baranya vármegye és Magyarország történeté-
ben, továbbá, hogy több nemzedék tevékenysége alapján a több változatban –
jánosi Engel, Engel von Janosi, Engel de Janosi, Engel-Janosi, von Engel stb. –
használt családnév nemcsak Magyarországon, hanem határain túl is, európai és vi-
lágviszonylatban is figyelemreméltó ismertségnek és hírnek örvend. Nevezetessége
elsõsorban Pécs és környéke, illetve az ország 19. századi és 20. század eleji gaz-
dasági és ipari fejlõdésében játszott szerepén alapszik. Ugyanakkor azonban nagy
jelentõségûnek számítható az idõközben szinte teljesen feledésbe merült, a közélet
és a kultúra terén játszott sokrétû és nagy befolyású szerepe, mûpártolói, illetve több
családtag alkotói tevékenysége: a család második és további nemzedékeinek egyes
tagjai jeles irodalmárként, tudósként vagy a zene és más mûvészeti ágak terén sze-
reztek nemzetközi elismerést és hírnevet. Feltûnõ, hogy az e tereken való tevékeny-
ségüket – melyekrõl saját kiadványaik és rájuk vonatkozó ismertetések alapján nem
nehéz részletesebb tájékoztatásokat találni – sok esetben ipari-gazdasági tevékeny-
ségükkel párhuzamosan folytatták.

Különös érdeklõdésemhez a jánosi Engel család iránt többek között az is
hozzájárult, hogy története, fõleg elsõ fázisaiban, nagyon hasonlít a mi családunk,
az erdõsi Baiersdorf család történetéhez, részben szinte azonos azzal. Mindkét
család „alapítója” egyszerû sorból származó, az 1820-as években született ma-
gyar zsidó volt. Akik a 19. sz. második felében, mégpedig ugyanazon iparágban, a
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1 Alfredo Bauer regénye az Erdõsi Baiersdorf család történetérõl szól. A regény írója, a nemességet
kapott Baiersdorf Adolf (1824–1893) dédunokája Bécsben született 1924-ben, 1939-ben családjával
Argentínába menekült, orvos, publicista és író lett. Az öt kötetes „eposz”-ban a valódi neveket hasz-
nálja, a cselekmény azonban „regényesített”. Az elsõ két kötet fõszereplõje Adolf Baiersdorf, a máso-
dik és további kötetekben Erna is megjelenik. Adolf Henrik dédnagyapámnak (1836–1907) volt 12 év-
vel idõsebb fivére. Bauer, Alfredo: Roman einer Wiener Bürgerfamilie Bd. 1: 1848, Bd. 2: Verlorene
Hoffnung. Verlag der Nationen, Berlin (O), 1985.
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faipar és fakereskedés terén, birodalmi szintû nagyvállalatot létesítettek. Engel
Adolf, a fõleg Baranya vármegyében, ill. Magyarország déli részeiben mûködõ
„Engel Adolf”, késõbbiekben „Engel Adolf és Fiai” nevû céget, Baiersdorf Adolf meg
az ország egész területére kiterjedõ aktivitású, bécsi és budapesti székhelyû
„Baiersdorf & Biach” céget. A munkavállalók tízezreit foglalkoztató vállalatok jelen-
tõs módon járultak hozzá az ország és a birodalom ipari-gazdasági fejlõdéséhez,
amiért mindkét nagyvállalat alapítója az 1880-as években magyar nemesi rangot
és nemesi predikátumot kapott. Apáikhoz hasonlóan, mindkét család második
nemzedékbeli férfitagjai szintén kiérdemelték a magas állami kitüntetéseket, királyi
és császári udvari tanácsosi címekben részesültek. (Hogy mindkét „családalapító"
polgári utóneve Adolf volt, csak fokozza a családtörténeti párhuzamok érdekessé-
gét.) Lényeges különbség a két család történetében, hogy Engelék a 19. sz. vége
fele szénbányászattal kezdtek foglalkozni, megalapítva a mecsekkomlói szénbá-
nyászatot, illetve, hogy az Engel nagyvállalat nagyobbra és erõsebbre nõtt és a 2.
világháborút követõ évekig létezhetett, míg a „Baiersdorf & Biach” nagyvállalat az I.
világháborút és az osztrák-magyar birodalom ezt követõ bukását csupán pár évig
élte túl és megszûnt.

A továbbiakban a jánosi Engel családról és ennek kiemelkedõ tagjairól lesz szó,
akiknek nevei és említésre méltó érdemei – fõleg a széles közönség és a fiatalabb
nemzedék számára – többé-kevésbé feledésbe merültek, illetve akiknek valóságos
képét az elmúlt, több évtizedig tartó, váltakozó uralkodó világnézetek, ideológiák, félre-
vezetések periódusaiban meg nem érdemelt módon eltorzították, félremagyarázták.
Az ismeretek másodlagos forrásokból származnak. Eredeti okmányok tanulmányozá-
sa és feldolgozása fiatalabb és szakképzett emberekre, történészekre, szociológusok-
ra, szépirodalmárokra, muzeológusokra, mûvészekre, filmkészítõkre stb. vár, akiknek
ehhez bõséges, érdekes és hálás anyag áll rendelkezésre!2

Jánosi Engel Adolf (Pécs, 1820. február 6. – Bécs, 1903. január 10.)
Az alapító jánosi Engel Adolf személyével, fõleg életrajzi adatainak reprodu-

kálásával nem fogunk részletesebben foglalkozni, hiszen õróla, újabb idõkben is,
viszonylag számos adat jelent meg. Alig léteznek ellenben ismeretek a nem kevés-
bé jelentõs utódokról, családjának többi tagjáról. Célszerûbbnek vélem ezért, fon-
tosabb források bemutatásával és azokból merített idézetek közlésével az egész
jánosi Engel család történelmileg érdekes szerepérõl és jelentõségérõl egy lehetõ-
leg átfogó képet adni.

Vörös Andrea alapos forrásmutatót és részletes bibliográfiát tartalmazó,
1996-ban közölt tanulmányával kezdeném a bemutatást, amely tudományos for-
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2 Köszönettel tartozom a jánosi Engel családhoz tartozó Stein Anna Máriának és Engel de Janosi Pé-
ternek, kiktõl sok értékes adatot és tippet kaptam! Schweitzer Gábor rengeteg, nagyon fontos bibliog-
ráfiával, gyakorlati tanáccsal és bátorító barátsággal látott el! Vörös Andreának elsõsorban köszö-
nöm, hogy olyan komoly és értékes munkát készített egyetemista diák korában! Másodsorban,
gyakorlati segítségéért és tanácsaiért a dolgozatom végsõ “simításainál”! Utolsó “percekben” kap-
tam egy pár igen fontos adatot dr. Leopold Kühschelm osztrák Jánosi-Engel szakértõtõl! Hálás kö-
szönet mindnyájuknak!
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mában ismerteti és elemzi az Engel Adolf és fiai cég történetét.3 A dolgozat beveze-
tõ része a cég és a család magalakulásának történelmi hátterét, az alapozás kor-
szakának gazdasági, társadalmi és politikai jellegzetességeit mutatja be.4

Érdemei elismerése jeléül Pécs városa utcát is nevezett el 1910-ben Engel
Adolfról. A késõbbiek folyamán azonban, a nevet elvették tõle, és 1958-ban az
Engel Adolf utca Goldmark Károly zeneszerzõ nevét kapta. Ki tudja miért? – kérdi
ezt illetõen a szerzõ. A rendszerváltozás után semmiféle tárgyilagos kritérium nem
szólhatott az eredeti név visszaadása ellen!5

Krisztián Béla a közelmúltban több cikket publikált, elõadásokat tartott jánosi
Engel Adolfról. Tevékenységével nagymértékben hozzájárult a jánosi Engel név
„rehabilitációjához”. Jól sikerült, hangzatos fogalmazásokban jellemzi Engel sze-
mélyét és szerepét. Rámutat arra, hogy mennyi tiszteletnek örvend még ma is a
bányászok körében. A rendszerváltás után, 1991-ben Komlón, a Városház téren, a
múzeum elõtt állították fel Apáti Abt Sándornak, a Zsolnay gyár mûvészének jánosi
Engel Adolf, a komlói mûvek megteremtõjének 20. sz. elején készült bronz mell-
szobrát, melyet a diktatúrák idején távolítottak el. A pécsi múzeumba került jánosi
Engel Róbert feleségének, Stein Rózsa ajándékaként, Engelné Baiersdorf Erna
szobrászmûvész bronzbüsztje. „A mecseki szénbányászat hagyományosan a Bá-
nyásznap és a Borbála nap alkalmával emlékezik meg a komlói, ezzel a mecseki
szénbányászat egyik kiváló alapítójáról.” 6 (Tudjuk, hogy az évente megismétlõdõ
Bányász, ill. Borbála nap ünnepségeinek egyik rituális programpontja az Adolf-szo-
bor megkoszorúzása.) De egy kritikus megjegyzést is kell tennünk Krisztián Béla
írásaihoz, és pedig az Adolf utódaival foglalkozó kijelentéseivel kapcsolatosan,
melyek sajnos hiányosak és homályosak, azon felül hamis következtetésekhez is
adhatnak alkalmat. „Pécsi utódai néhány sikeres vállalkozás mellett koruk kritikáját
is elnyerték. Családja már csak részben folytatta a gazdasági tevékenységet, töb-
ben a tengeren túlra kerültek sikeres életpályát befutva, öregbítve jánosi Engel
életmûvét.” – írja, de egyáltalán nem érthetõ, mit is akar a „koruk kritikája” kifeje-
zéssel kimondani, és egyáltalán nem érthetõ, miért nem nevezi néven a valódi fõ
okokat, amiért a család Pécsrõl elkerült.

Friedrich Engel-Janosi, Engel Adolf unokája és világhírû történész: „... aber
ein stolzer Bettler” címû önéletrajza elsõ fejezetében foglalkozik családja történeté-
vel. Egyéni emlékei és benyomásai mellett, hosszú részleteket idéz és kommentál
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3 Vörös Andrea: Adalékok az Engel Adolf és fiai cég történetéhez = Tanulmányok Pécs Történetébõl
2–3. Vonyó József (szerk.). Pécs Története Alapítvány, Pécs, 1996. 275–283. p. Tudtommal ez a dol-
gozat az elsõ és eddig egyetlen a jánosi Engel vállalattal és családdal (mint fõtéma) foglalkozó tudo-
mányos munka. Egyéb ilyenszerû irodalmi források hiányában, a következõkben nagyrészt szépiro-
dalmi, önéletrajzi, ill. publicisztikai forrásokra kell, hogy támaszkodjak.

4 Vörös… i. m. 1996. 275–276. p.
5 Szirtes Gábor: Jánosi Engel Adolf. Zsibárusból lett nagyvállalkozó = Pécsi Szemle, 1998. õsz–tél. 85–90. p.;

Szirtes Gábor: Pécsi panteon. Portrék a millennium korából. Pannonia Könyvek. Pécs, 1998. 52. p.
6 Krisztián Béla: Száz éve halt meg Jánosi Engel Adolf, a Mecsek komlói szénbányászatának megala-

pozója = Honismeret, XXXI., 2003/5. Krisztián Béla: Száz éve halt meg a mecseki-komlói szénbá-
nyászat megalapozója, Jánosi Engel Adolf (1820–1903) = Bányászati és Kohászati Lapok, 2003,
136/5.
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jánosi Engel Adolf önéletrajzából is. Bizonyára ez a könyv az egyedüli okmány,
amelyben Adolf életének utolsó éveirõl és haláláról kapunk tájékoztatást.7

Igen fontos irodalmi források a Lenkei Lajos és Henrik, 1922-ben, illetve
1930-ban megjelent tanulmányai, akik Engel Adolf fiatalabb pécsi kortársai voltak,
és személyesen is emlékeztek még rá. Lenkei Lajos írásában többek között azt a
szembeötlõ megállapítást találjuk, hogy Pécs lakossága nem tudta Engel Adolf
szerepét és érdemeit Adolf élete folyamán kellõen felismerni és értékelni. Ez a kö-
vetkeztetés az idõs, és már alig halló pátriárka Pécsrõl való végleges eltávozásáról
szóló részben kerül kifejezésre: „Kisvárosi kellemetlenségek, önzetlen mûködésé-
nek félreismerése arra bírta egy szép napon Engel Adolfot, hogy istenhozzádot
mondva Pécsnek, Bécsbe költözzön. [...] A cég alapítója olyan keserû érzéssel tá-
vozott el Pécsrõl, hogy az õ imádott városába, melynek fellendüléséért oly sokat
tett, mint kívüle csak kevesen, soha vissza nem tért, sõt, az õt jóval késõbb a halál-
ba követett feleségével együtt egyik bécsi temetõben kívánt megpihenni is, de
szelleme itt él közöttünk most már csak unokáiban.”8 Lenkei Henrik 1930-ban,
Engel Adolf 110 éves születésnapi évfordulója alkalmával írt komoly és szép szö-
vegébõl a továbbiak során fogunk több idézettel megismerkedni.9

Érdemesnek találom, a Rott József írótól származó, következõ mondatok idé-
zését is: „múltunkhoz kötõ ellentmondásos, zaklatott viszonyunk egyik elgondolkod-
tató példája a komlói bányaalapító, jánosi Engel Adolf sorsa és 1991-es rehabilitáció-
ja. A gazdasági és szociális érzékenysége kora elismert személyiségévé tette a
fakereskedõ, uszoda-, gõzfürdõ- és iskolaépítõ, tárnanyitó, kilencgyermekes család-
apát. Vállalkozásai virágzása idején húszezer embert foglalkoztatott. 18[86]-ban a
közgazdasági erényei elismeréséül I. Ferenc József nemessé tette. 1903-ban, halá-
lát követõen a feleségérõl elnevezett Anna-akna elõbb részvénytársasági, majd álla-
mi kézbe került. Ekkor kezdõdik el Engel Adolf második, küzdelmes »szoborélete«.
Az állami iskola kertjében felállított mellszobrot 1919-ben ledöntötték, 1920-ban
visszaállították, 1944-ben ismét ledöntötték. 1945-ben visszahelyezték a talapzatra,
ám egy 1950-es kormánybiztosi rendelet már a beolvasztását rendelte el. A Kos-
suth-bánya munkásai rejtették el, ahogy azt D. Szabó Lajos közreadja a »Híres em-
berek emléke Komlón« címû kiadványban. A regényes befalazás után, 1954-tõl a
helyi múzeumban porosodott, majd 1991-ben, a Múzeum-kertben ismét napfényt lá-
tott.”10 Az idézethez, pontosabban: az abban található rehabilitáció kifejezéshez, in-
dokoltnak találok egy pár gondolatot hozzáfûzni.
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7 Engel–Janosi, Friedrich: ... aber ein stolzer Bettler - Erinnerungen aus einer verlorenen Generation.
Verlag Styria, Graz, Wien, 1974. Lásd a jánosi Engel Frigyesrõl szóló fejezetet.

8 Lenkei Lajos: Negyven év Pécs életébõl. Egy pécsi újságíró visszaemlékezései. Pécsi Irodalmi és
könyvnyomdai Rt., Pécs, 1922. 183–184. p.

9 Lenkei Henrik: A jánosii Engel-család. Jánosii Engel Adolf születésének 110-ik évfordulója alkalmá-
ból = Múlt és Jövõ, 1930 február, 62–68. p.; A nyomtatvány elsõ oldalán a következõ lábjegyzet talál-
ható: „*A jánosii Engel-család igazi megalapítója Engel Adolf Pécsett 1820 február 6-án született, s
így születésének századik évfordulója 1920 február 6-ára esett. Mivel azonban Pécs, a család törzs-
fészke, tíz évvel ezelõtt megszállás alatt volt, csak most eleveníthetjük meg a kitûnõ ember emlékét
Lenkei Henriknek, a kiváló költõnek e kultúrtörténeti értékû tanulmányával.”

10 Rott József: Kelet-mecseki szellemidézés = Magyar Nemzet, 2000, szept. 9.
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Az említett „rehabilitáció”, amely alatt egy korszerû és tudományos felbecsü-
lés, annak gyakorlati tekintetbe vétele és hathatós alkalmazása érthetõ, ez ideig
majdnem kizárólag a komlói szénbányászat megalapítására, és kizárólagosan
Engel Adolf személyére vonatkozóan indult némileg meg.11 Az Engel család histó-
riájának és társadalmi szerepének tudományos újraértékelése, és történelemileg
korrekt besorozása, megyei és országos viszonylatban, de elsõsorban Pécsett,
indokoltnak és különbözõ szempontból, szükségesnek és aktuálisnak tûnik, min-
denekelõtt Pécs Európa Kulturális fõvárosa 2010 tekintetében. Ezzel szoros ösz-
szefüggésben elengedhetetlen, az összes mérvadó családtag szerepének és hoz-
zájárulásának az elemzése és értékelése. Egy ilyen munkának az alapjait rakta le
Vörös Andrea.

Schweitzer József: A Pécsi Izraelita Hitközség Története c. monográfiájában
és az Engel családnak a Pécsi Zsidó Hitközségen belüli szerepérõl olvashatunk.12

Értékes kiegészítõ adatokat találunk ezekhez Schweitzer Gábornál is.13

Egy érdekes és igényes munka, Leonhard Kühschelm idõskori magiszteri
diplomadolgozata, melyet a Bécsi Egyetem Filozófiai Fakultása keretében védett
meg 2004-ben. A dolgozat Engel Adolf önéletrajzán és Engel-Jánosi Frigyes, volt
tanára életrajzi könyvén alapszik, amelyeket gazdag helyszíni kutatásokból szár-
mazó adatokkal vet össze.14

Végül jánosi Engel Adolf 1887-ben írt és kizárólag a család számára nyom-
tatásban kiadott „Aus meinem Leben” címû önéletrajzát említjük meg. A német szö-
veg, amely a többé-kevésbé összes eddigi Engelre vonatkozó írásnak szolgált
alapjául, a reá vonatkozó értéke mellett, egy fõleg Pécs számára rendkívül érde-
kes, kort és társadalmat ábrázoló „oral history” dokumentum.15

58

BAIERSDORF KRISTÓF

11 Paradox módon, az a helység, ahol jelenleg jánosi Engel Adolf és családja emlékét elismeréssel és
tisztelettel õrzik és ápolják, nem Pécs, „a család törzsfészke”, életmûve oroszlánrészének színhelye
és fõ haszonélvezõje, hanem a hálás Komló. Jellemzõ és dicséretre méltó bizonyítékai Komló és la-
kossága hozzáállásának a kalandos múltú Adolf-szobor története, a város múzeumában õrzött és ki-
állított tárgyak és okmányok, az Engel Adolf nevét viselõ Komlói Bányászati Gyûjtemény, a környé-
ken található, nevét viselõ, több földrajzi hely és látványosság, továbbá helytörténeti írások, és még
egy komlói anekdotagyûjtemény is létezik, egy egész fejezet Engel Adolfról szóló anekdotával.

12 Schweitzer József: A Pécsi Izraelita Hitközség Története. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Mo-
nográfiái 1. A Magyar Izraeliták Országos Képviseletének Kiadása, Bp., 1966.

13 Schweitzer Gábor: Hitközségi elit – városi elit. Adalékok a pécsi zsidóság két világháború közötti tör-
ténetéhez = Emlékezz! Emlékkönyv a pécsi zsidóság deportálásának 50. évfordulójára. Pécsi hitköz-
ség – Jelenkor Kiadó, Pécs, 1994.; Schweitzer Gábor: Adók és adózók – adományok és adományo-
zók. (A pécsi hitközség virilisei és új alapszabályai.) = Széfer József: Prof. Dr. Schweitzer József
tiszteletére. Zsengellér József (szerk.): Open Art Bp., 2002.

14 Kühschelm, Leonhard: Die Engels – die Anfänge einer jüdischen Familie in Ungarn (Az Engelék –egy
zsidó család kezdetei Magyarországon.) Diplomarbeit zur Erlangung des Magistergrades der Philo-
sophie aus der Studienrichtung Judaistik – eingereicht an der Universität, Wien. 2004. A szerzõtõl
származó értesülésem szerint, a dolgozat több másolata Pécsett, ill. Komlón is található. (Egyetem,
Hitközség, komlói múzeum.)

15 Adolf Engel de Jánosi: Aus meinem Leben. Nyomtatott magánkiadás kizárólag családi használatra,
(1887). Eredeti a különbözõ leszármazott családtagok tulajdonban található; CD-R másolatok: Komlói
Városi Múzeum; Pécs Története Alapítvány (Vonyó József); Pro Pannonia Kiadó Pécs (Szirtes Gábor);
a cikk szerzõjénél. A cikk szövegében található magyarnyelvû idézetek a cikkszerzõ fordításai.
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Az utódokról
Jánosi Engel Adolf felesége Justus Anna / Nina (Tevel, 1824 – Bécs, 1914.

június. 28.), akivel 1843-ban házasodott össze. Kilenc gyermekükrõl tudunk, akik
közül az elsõszülött, Lajos, 19. életévében elhunyt

Lajos (1845–1862)
Helén (?      –1887) Stein ? (?      –?      )
József (1851–1939) Justus Rózsa (?      –1890)
Sándor (1852–1940) Löwy Gabriella (?      –1940)
Berta (?      –1934) Löwy (Lóránt) Lipót (?      –1922)
Gyula (1857–1934) Maróthi Fürst Lenke (1866–1938)
Mór (1858–1924) Klinger Mária (1870–1975?)
Lujza (1865–1947) Stern Mór (?      –1913)
Marianna (1868–1917) May Jakab (1853–1919)

Gyermekeire vonatkozóan Engel Adolf életrajzában elégedetten állapítja
meg: „Nehéz munkával szerzett vagyonomat jól fektettem be, a leghasznosabb be-
fektetésem azok a kiadások, melyeket gyermekeim neveléséért tettem; négy fiam
mind derekas, jól kiképzett kereskedõ, kik emellett más területeken is, mint például
az irodalom területén, jelentõs eredményeket értek el.” A szöveg soraiban egyen-
ként tér ki fiai jellemzésére és munkájukkal elért eredményeik felsorolására, na-
gyon keveset beszél ellenben lányairól és azok családjáról.16 Fiaival kapcsolato-
san egy rendkívüli fontos idõpontra is rámutat, éspedig az 1876-os évre, amikor is
az 1860-ban egyéni cégként bejegyzett „Engel Adolf” vállalat, „Engel Adolf és Fiai”
elnevezéssel társas céggé alakult át, és Adolf két idõsebbik fiát, Józsefet (25 éves)
és Sándort (24 éves) maga mellé vette a vállalat ügyeinek irányításában.17

Adolf felsorolásában nyilván csupán az általa, 1887-ben ismert eredmé-
nyekkel és adatokkal találkozhatunk. Ezen eredmények, a késõbbiek folyamán
gyarapodva az unokák, további utódok és családtagok teljesítményeivel kiegészül-
ve, igen tekintélyes hozzájárulásról tanúskodnak, mellyel a jánosi Engel család a
társadalom és a mûvelõdés történetében szerepel, éspedig, amint látni fogjuk,
mind magyar, mind pedig európai és világviszonylatban is.

Lenkei Henrik az 1930-ból származó, jánosi Engel Adolf születésének 110. év-
fordulója alkalmából írt tanulmányának az utódokkal foglalkozó fejezetét a következõ
szavakkal vezeti be: „Ha Engel Adolf nem alapít családot és nem hagy hátra utódokat,
akkor is beírta volna nevét az ország és a magyar zsidóság halhatatlanjainak könyvé-
be. Hiszen Pécs városa és a város szépítése és kiépítése körüli érdemeiért utcát ne-
vezett róla, mely mindig hirdetni fogja emlékét. De a Sors kegye megadta, hogy nem-
csak mûveiben, hanem gyermekeiben s leszármazottjaiban fennmaradjon szelleme
és – mindjárt hozzátehetjük – jellembeli felsõbbsége. Pedig az utódokra gyakran ne-
hezebb feladat hárul, mint az úttörõ-alapítókra, mert a tehetség legtöbbször kiadja ere-
jét az õsben, s az utódok könnyen hajlamosak az ernyedõ hanyatlásra, a megszerzett
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16 Engel Adolf… i. m. 1887. 16. p.
17 Engel Adolf… i. m. 1887. 16. p.; Vörös… i. m. 1996. 277. p.
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javak elharácsolására, a fáradság nélkül kínálkozó élvezetek hajszolására, bogaras
különcködésre, s mindarra, amit a társadalomtudósok a fajok és egyedek degeneráci-
ójának szoktak nevezni, s ami fõkép abban áll, hogy az utódok az õs gyöngéit öröklik
anélkül, hogy ezeket erõs akarattal, önfegyelemmel és nagyra töréssel kiegyensúlyoz-
ni tudnák. A zsidók végletességre hajló vérmérsékletüknél fogva erre kétszeresen
kaphatók. Annál nagyobb érdeméül róhatjuk fel az örökösöknek, ha az átvett erkölcsi
és anyagi értékeket elveszni nem hagyják, s ha a megõrzésükhöz szükséges higgadt-
ságot kegyelettel táplálják, és derekassággal támasztják alá. Engel Adolf terebélyes
fájából oly faiskola sarjadzott, mely érdekes egyéni változatokban ugyan, a törzs ne-
mes sajátságait teljes egészében megtartotta, megszilárdította, és fennen sugározza.
Több fiatalon elhunyt gyermekén kívül négy fiút és négy leányt nevelt fel. Testileg-lelki-
leg a szó legelõkelõbb értelmében beváltották a mondást, hogy az alma nem esik
messze a fájától. A leányok apjuk eszességén kívül anyjuk szerénységét, háziasságát
örökölték s azt a jótét lelket, mely a zsidó asszonyok bibliás jellemvonása. A fiúk pedig
anyjuk finomságán felül apjuk jellemét, mély vallásosságát, rendkívüli gyakorlati érzé-
két és magas értelmiségét.”18

Lenkei Henrik szövegét követve és a rendelkezésünkre álló, kiegészítõ ada-
tokkal bõvítve próbálunk a következõkben a jánosi Engel Adolf utódairól röviden
képet adni. Sok fontos kiegészítõ adat származik Vörös Andrea tanulmányából.

Engel Adolf nem csak saját gyermekeibe „fektetett be tõkét” nevelés céljából.
Saját gyermekein kívül nevelésben részesítette a viszonylag korán meghalt Simon
öccsének (1822–1864) öt árva gyermekét és Takács nevû, hû házmestere fiát, akit
pappá képeztetett ki.19 Simon nagyobbik fia Engel Lipót (megh. 1886) késõbb az
Engel és fiai cég mohácsi részlegét vezette.20 Engel Miksa (Max, Pécs 1857–1933),
Simon fiatalabb fia, Adolf nagybátyához hasonlóan, ragyogó pályát futott be: nagy-
nevû közgazdász és faiparos lett, késõbb a fiumei Froncière Biztosító Társaság igaz-
gatója, és cserkúti elõnévvel 1895-ben magyar nemességet kapott. Nagy érdemei
vannak a fiumei kikötõ fejlesztésében. Amellett költészettel is foglalkozott: héber
nyelvû verseskötet is jelentetett meg.21
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18 Lenkei Henrik… i. m. 1930. 67. p.
19 Lenkei Henrik… i. m. 1930. 14, 22. p.
20 Lenkei Lajos… i. m. 1922. 185. p.
21 Magyar Zsidó Lexikon. Újvári Péter (szerk.) Budapest, 1929. 228. p. Kempelen Béla: Magyar zsidó

családok. I. köt. Budapest, 1939. 54. p.
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TREBBIN ÁGOST

EMLÉKEZÉS A PÉCSI SÖRGYÁROS
SCHOLZ CSALÁDRA

A pécsi Köztemetõben két sírbolt emlékeztet az egykor nevezetes, gazdag
és nagybefolyású pécsi Scholz családra: az egyik a temetõ fõútján id. Scholz Antal-
nak és nejének, Haidekker Klárának csodálatos családi síremléke, amelynek gyá-
szoló Madonna alakját Kiss György álmodta fehér márványba. Itt nyugszik Scholz
Gyula és felesége, Reischl Karolina is. A másik sír a temetõ északnyugati sarkában
áll. Jóval szerényebb kivitelû az elõbbinél. A sírbolt felett karcsú márványobeliszk
emelkedik. Ezen a csendes helyen talált magának örök nyugodalmat ifj. Scholz An-
tal és neje, Seper Ilka. Szomorú jelképe ez a két síremlék az emberi önzésnek és
hatalomvágynak. Annak a gyûlöletnek, amely a két Scholz testvérnek még a sírban
sem adott megnyugvást, békét.

A sörkészítés egyidejû az emberi társadalom kialakulásával. Ismerték a
nagy ókori civilizációk, így többek között készítettek sört a sumérok, az egyiptomi-
ak, az asszírok és a perzsák is. „Aki a sört nem ismeri, a jót nem ismeri. A sör kelle-
messé teszi a házat”, idézi egy 5000 évvel ezelõtti sumér mondás. A honfoglaló
magyarok egyik kedvenc itala volt az erjesztett lótej mellett a sör. A középkori Ma-
gyarországon általában mindenki készíthetett sört, azonban legnagyobb elisme-
résnek a kolostorokban készített ital örvendett. A korabeli felfogás szerint a sörnek
jelentõs gyógyerõt tulajdonítottak. A pécsi sörkészítés feltehetõen a 14. század
elején a ferences rend Rókus-dombi ispotályában kezdõdött. Ugyanakkor a városi
magisztrátus sem mondott le arról, hogy Pécsnek saját jogon mûködõ serfõzõ háza
legyen. Ez a nevezetes intézmény a kristálytiszta, sebesen iramló Tettye-patak
mellett épült meg. 1702-ben Lipót császár megengedte, hogy a város – mivel a sör-
házat a polgárság építette – a sör akója után 15 krajcárt szedhessen. 1780-ban
Pécs szabad királyi rangot kapott, amely lehetõvé tette, hogy a város kocsmákat
mûködtessen. Ezek elsõsorban pécsi borokat, de késõbb egyre több helyen sört is
árultak. 1825-ben az egykori városi serfõzde a Tettye-forrás közelében, a pécsi
székesegyházi káptalan papírmalmának helyén kialakított épületben mûködött. „A
városi tanács ekkor, pontosabban 1837-ben, felsõbb jóváhagyással el akarta adni
serfõzõjét, amit azonban nem hagyott jóvá a Helytartótanács, de a bérbeadástól
nem zárkózott el.”1 A „régi” serfõzõ-árendása, a bábosok és mézeskalácsosok fõ-
céhmestere, Pucher József (1775–1853) lett. A város szép sörházát (Sörház utca
– ma Majorossy utca 2.) Pucher József 1828-ban vásárolta meg. Pucher József
1836 novemberében vette haszonbérbe a várostól a sör és sörélesztõ árusítás jo-
gát. Fia, Pucher József ügyvéd 1848-ban lett telekbíró.

1853-ban Scholz Antal tulajdonába került a serfõzde. Az 1856-os telekjegy-
zõkönyv szerint az épület Scholz Antal és neje, Haidekker Klára birtokában volt. „A
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másik 2 nagy pécsi sörfõzõnk közül az egyik Scholz Antal tulajdonát képezõ sör-
gyár régen a város tulajdonát képezte, melytõl a jelenlegi czég 1853-ban vette
meg, s 1893-ban rendezett be gõzerõre. A sörárpát Baranyából s a szomszédos
dunántúli megyékbõl szerzi be, a komló beszerzésnél Csehországra van utalva,
minthogy a megyénkben termelt komlót nagyban adják el. Munkásainak száma
30–40 között változik. Kitûnõ sörgyártmányaival túl a Dunán s Horvát-Szlavon-
országban találnak fogyasztásra.”2

A sörgyárak megjelenése Pécsett
A témával foglalkozó városkutatók véleménye eltérõ annak megítélésében,

hogy mikor jöttek létre Pécsett a részben már ipari módszereket alkalmazó, ún.
„Bajor sört” elõállító sörfõzdék. Vannak, akik az 1848. évre teszik ezt az idõpontot,
mások 1853-ra. Megítélésem szerint 1848-ban Pécsett a polgárok még nemigen it-
ták a bajor licenc alapján készülõ erõsebb söröket. A magyar lakosság elsõsorban
borivó volt. Ez idõ tájt – az ország más városaihoz hasonlóan – Pécsett is olcsóbb
volt a bor, mint a sör. Az „igazi sörivók” a szabadságharc bukása után kerültek vá-
rosunkba. Osztrák hivatalnokok, zsandárok, katonatisztek, Sziléziából, Morvaor-
szágból betelepülõ iparosok hozhatták magukkal kedvenc italuk receptjét, tehát a
sörárpa, komló és jó minõségû víz felhasználásával készülõ erõs seritalok techno-
lógiáját.

A 19. század végéig a rókusaljai Hirschfeld és a Sörház utcai Scholz Antal
féle manufaktúrák osztozkodtak a pécsi sörgyártáson és értékesítésen. Hozzájuk
csatlakozott 1893-ban ifj. Scholz Antal korszerû sörgyára. Ez az új gyár már min-
den formában megfelelt a kor elvárásainak. Nagyüzemi módszerekkel dolgozott,
gépeiket a gõz mellett már villany is mûködtette. A két régebbi sörfõzde, ha nem
akart lemaradni a versenyben, szintén kénytelen volt alkalmazkodni a megváltozott
feltételekhez. Az értékesítési nehézségeket tovább fokozta, hogy a baranyai és pé-
csi régiókban megjelentek a külsõ területrõl beszállító, bel- és külföldi sörgyárak
termékei. A nagyobb szállodák, vendéglõk szívesen részesítették elõnyben a mün-
cheni Pschorr és a pilseni Salvator söröket. Nagy tábora volt a kõbányai Dreher
gyár termékeinek, erõteljesen fejlõdött a nagykanizsai Király sörgyár is.

A jelentõs tõkéket felemésztõ fejlesztésekhez már nem bizonyultak elégsé-
gesnek a családi vagyonok, a sörfõzde tulajdonosok kénytelenek voltak külsõ
pénzeszközöket bevonni. A századfordulóra eljött az ideje annak, hogy a sörgyár-
tás területén is létrejöjjenek a tõkekoncentráción alapuló vállalkozások, a késõbbi
részvénytársaságok elõfutárai.

Természetesen az egymással konkurenciaharcban álló sörgyárosok tisztán
látták, hogy ha egymással értékesítési és gyártási kartellszerzõdéseket hoznak lét-
re, akkor sikeresebben tudnak majd fellépni a külsõ területekrõl behatoló sörgyá-
rakkal szemben. Ezek a tõkés kooperációk csak ideig-óráig jelentettek megoldást.
A tõkekoncentráció alacsonyabb fokán álló, viszonylag laza gazdasági kötelezett-
ségeket vállaló kartelltársaságok nem bizonyultak tartósnak, felbomlásuk után a
versenyhelyzet még anarchikusabbá, bizonytalanabbá vált.
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Id. Scholz Antal (1811–87)
A Scholz család valamelyik távoli õse az 1700-as évek közepén, valahonnan

bajor földrõl indult el európai vándorútjára. Végigjárva Szászföld jelentõsebb malma-
it, sörgyárait, több-kevesebb idõre megtelepedett a sziléziai Boroszló (Wroc³aw) vá-
rosában. Itt született 1811-ben id. Scholz Antal. A régi világban egy kézmûves, vagy
iparos mesterlegénynek megtelepedése elõtt kötelezõ volt vándorútra indulni. Id.
Scholz Antal Boroszlóból délnek vette útját, így érkezett meg 1840 táján a reformko-
rabeli Magyarországra. Elsõ állomása a Tolna vármegyei Hõgyész volt, majd a Buda
közeli Ercsi következett. Innen indult tovább a végállomásra, Pécsre.

Milyen külsõ tényezõk befolyásolták ezt a vándorutat, miért éppen Pécs lett
a végállomás? Ma már nehéz lenne ezekre a kérdésekre konkrét választ adni.

Talán Scholz Antal, hasonlóan a bonyhádi Hirschfeld Mórhoz (a másik pécsi
sörgyároshoz) terménykereskedéssel is foglalkozott, hiszen a sörital legfontosabb
alapanyaga az árpamaláta. Ennek kapcsán került üzleti összeköttetésbe a pécsi
Pucher Józseffel, akitõl 1853-ban átvette a város régi sörfõzdéjét.

Pécsett azonban nem volt könnyû letelepedési engedélyt szerezni. Jó ajánló
levélnek bizonyult id. Scholz Antal részére, hogy a pécsi sörfõzdékkel jó kapcsolatot
ápoló, gazdag szekszárdi Haidekker molnár családba házasodott be. Scholz Antal
tehát 1852-ben feleségül vette Haidekker Klárát (1824–88), a családi örökség váro-
mányosát. Id. Scholz Antalnak (1811–87) négy gyermekérõl tudunk: Ifj. Scholz Antal
(1849–1902), felesége Seper Ilka (1860–1935); Scholz Mária (1850–1871); Scholz
Paulina (1854–?), férje Zsolnay György (1841–1918); Scholz Gyula (1856–1922),
felesége Reischl Karolina (1867–1958).
Ifj. Scholz Antal (1849–1902)

Antal, a Scholz család legidõsebb gyermeke 1849-ben született Hõgyészen.
Ifj. Scholz Antal rendkívüli ember volt. A mesterlegény hagyományoknak megfele-
lõen 1866-ban, 17 éves korában nagy európai vándorútra indult. Bejárta Pilsen,
München, Párizs, Koppenhága, Svédország nagy sörfõzõ mûhelyeit. Ifj. Scholz
Antal szakmailag alaposan felkészült, nagy mûveltségû, több nyelvet beszélõ, szé-
les látókörû iparos volt, akire mi, pécsiek napjainkban is méltán lehetünk büszkék.
Ifj. Scholz Antal európai vándorútjáról az 1870-es évek elején tért haza Pécsre.
1876-ban megnõsült. Felesége Seper Ilka (1860–1935), a dúsgazdag eszéki sör-
gyáros, Seper Kajetán második leánya lett.

A fiatal Scholz tele volt ambícióval, bizonyítási vággyal. Nagy reményekkel
látott hozzá a mai Majorossy Imre utcai régi városi sörfõzde korszerûsítéséhez.
Kezdetben minden jól alakult, de egy idõ után a két Scholz, apa és fia már több fon-
tos kérdésben nem értett egyet. Id. Scholz Antal a régi tradicionális sörfõzés híve
volt, eszményképe a manufakturális módszerekkel dolgozó kisüzem, ahol a gyár-
tás és az értékesítés folyamatát egy ember, a tulajdonos irányítja. Ifj. Scholz Antal
modern sörgyárat akart, nagyüzemi termeléssel.

A családi viszály tovább mélyült. Ifj. Scholz Antal, jó testvérhez illõn maga
mellé szerette volna venni Gyul öccsét a sörgyárba. A sors azonban másképpen
rendelkezett. A Scholz család drámája már nem soká váratott magára. Apa és fia,
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valamint a két testvér között egyre több vita és nézeteltérés zajlott le. Végül is egy
nagy, utolsó összeveszés után ifj. Scholz Antal otthagyta a családi otthont és a sör-
gyárat. 1883-ban nejével együtt átköltöztek a Sörház utca 12. sz. alatti saját ottho-
nukba. Ifj. Scholz Antal leánya így emlékezik a családi viszályokra és az új sörgyár
létrehozására: „Édesapám mikor megnõsült, átvette a nagyapától a sörgyárat. Mo-
dernizálta. Mikor Gyula öccse felnõtt, a nagyapa õt is társnak akarta a gyárba, de
bátyja (apánk) nem fért meg vele. Így egy nagy családi összeveszés után ottha-
gyott csapot-papot, s elköltözött saját házába, a Sörház utcába, ahol mindannyian
születtünk. Apa akkor borkereskedõ lett. Nagy szõlõje volt, de amikor 1888-ban a
peronoszpóra tönkretette, elment a kedve tõle. Épített egy nagy sörgyárat Pécs és
Üszög között, az Új sörgyárat.”3

Ifj. Scholz Antal feleségével jelentõs hozományt kapott. Apósa a dúsgazdag
eszéki sörgyáros, Seper Kajetán volt, akinek mesésen nagy vagyonáról annak ide-
jén Pécsett is valóságos legendák keringtek. A családi visszaemlékezésben nagyon
érdekes adatokat találtam az alsó-eöry Seper családról. A nemes alsó-eöry Seper
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3 Götz Károlyné, sz. Scholz Márta, ifj. Scholz Antal leányának visszaemlékezései

64
PSz_2009-02.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\2009-02_Nyar\2009-02_Nyar_Uj.vp
Thursday, February 14, 2013 10:52:08 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



család a vasmegyei Alsóõrbõl származott. Elsõ ismert õsük az 1780-ban született
alsó-eöry Seper József volt. Gyermekei közül háromnak nevét õrizte meg a családi
krónika: Seper Józsefét, Seper Lujziét és ifjú Scholz Antal apósáét, Seper Kajetánét.

Seper Kajetán tehetséges, jó üzleti érzékkel megáldott, nagy formátumú üz-
letember volt. Nemesi származása ellenére nem szégyellt iparos mesterséget
ûzni, kiválóan megtanulta a serfõzés fortélyait. Szakmai tudását európai vándorút-
ja során tovább fejlesztette. 1848-ban, 22 éves korában visszatért Magyarország-
ra. Nem maradtak rá hatástalanok a magyar szabadságharc eszméi, sõt Klapka
tábornok oldalán részt vett Komárom várának hõsi védelmében is. 1849-ben is-
merkedett meg az alig 15 éves Herczog Máriával, akit rövidesen oltár elé is veze-
tett. Seper Kajetán a késõbbiek során jól boldogult az üzleti életben is. Megvett
Eszéken egy bõrgyárat, amelyet sörgyárrá alakított át. Szorgalma gyümölcseként
hamarosan Eszék egyik legvagyonosabb polgárává vált. Családi élete is harmoni-
kusan alakult, házasságukból tíz gyermek született.
Scholz Gyula (1856–1922)

Id. Scholz Antal másik fia, Scholz Gyula 1856-ban született Pécsett. A két
Scholz testvér családi viszályáról már beszámoltunk. Ifj. Scholz Antal drámai távo-
zása után id. Scholz Antal, a korosodó sörgyáros egyre inkább Gyula fiára támasz-
kodott. A sörfõzde, és az értékesítõ hálózat teljesen az õ irányítása alá került.
Scholz Gyula 1886-ban feleségül vette a szintén sörgyáros dinasztiából származó
Reischl Karolinát (1867–1958).

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján úgy tûnik, hogy id. Scholz Antal
látványosan kitagadta atyai örökségébõl ifj. Scholz Antalt. Az apa, id. Scholz Antal,
Gyula fiával egyetértésben úgy határozott, hogy a „régi sörház” helyére nagysza-
bású sörcsarnokot építtet a neves pécsi építésszel, Schlauch Imrével: „Scholz An-
tal sörgyáros, aki 1887-ben adott megbízást a Scholz-féle vendéglõre, a Sörház
utca 6–8 sz. alatt. A hosszú tizenkét axisos homlokzatot diadalív-szerû kapuzat
osztja két, aszimmetrikus részre. A vendéglõ több ezer ember befogadására alkal-
mas udvara egészen a harmincas évek közepéig számos munkásmozgalmi nagy-
gyûlés és rendezvény: bálok, daloskörök, összejövetelek helyszíne volt.”4

1887-ben meghalt id. Scholz Antal. Végakaratának megfelelõen a Sörház
utca 4. sz. alatt üzemelõ sörgyár, a Sörház utca 6–8 sz. alatti épülõ sörcsarnok, a
Sörház utca 10. sz. alatti lakóház, valamint a hozzájuk tartozó nagyméretû kertek
Scholz Gyula és neje, Reischl Karolina tulajdonába kerültek. Scholz Gyula termé-
szete, szakmai látóköre sok hasonlóságot mutatott édesapjáéval. A halk szavú,
megfontolt Antallal szemben Gyula indulatos, helyenként lobbanékony, heves ter-
mészetû ember volt. Mereven ragaszkodott a régi sörfõzési tradíciókhoz. Scholz
Gyula bebizonyította, hogy nemcsak remekül ért a sörfõzéshez, de kitûnõ érzékkel
irányította a gyárhoz kapcsolódó vendéglátó egységeket is.

A szerzõdések megkötésénél mindenkor ki tudta választani azokat a nagy-
hírû pécsi kocsmárosokat (Skrobay István, Szigethy Ede stb.), akik kedveltté tették
a jó minõségû Scholz-féle söröket, ezzel is öregbítve a Scholz család hírnevét.
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4 Pilkhoffer Mónika: Építõk és építtetõk a századfordulón = Pécsi Szemle 2000. nyár, 71. p.
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1892-ben készült el Scholz Gyula „nagy fák alatti” sörcsarnoka a Tettyén,
amely a hangzatos „Szép Kilátás” nevet kapta. Nyitásáról az egykori pécsi újság
így számolt be: „Vendéglõ megnyitás! Van szerencsém a nagyérdemû közönség
becses tudomására adni, hogy f.é. április hó 3-án, azaz hétfõn, a Tettyén újonnan
épített és a mostani kor igényeinek megfelelõen berendezett Scholcz A. és fia cég
tulajdonát képezõ Sörpavilont Miskolczy Géza jól szervezett népzenekara közre-
mûködése mellett megnyitom.

Minthogy a pécsi n.é. közönség igényét alaposan ismerem, fõ törekvésem
oda fog irányulni, hogy ízléses ételek, jó és olcsó italok, valamint pontos és gyors
kiszolgálás által b. vendégeim teljes megelégedését kiérdemeljem.

A nagyérdemû közönség számos látogatást esd tisztelettel, Oberning Károly.
Kellemetlen idõ esetén a megnyitás jövõ vasárnapra halasztódik. A telefon

összeköttetés a t. vendégek rendelkezésére áll.”5

Kedvelt törzshelye volt a „Szép Kilátáshoz” címzett tettyei Scholz vendéglõ a
pécsi társaságok népszerû alakjának, a bohém Reéh Gyurinak, a Tettye „koroná-
zatlan királyának”.

Annak érdekében, hogy a Hirschfeld Sámuel és Scholz Gyula sörgyárosok
közötti konkurenciaharc ne váljon mindkét félre végzetes következményekkel, és
hogy a pécsi területet ne tekintsék a külsõ sörgyárak szabad vadászterületnek, tör-
téntek bizonyos összehangolt sörértékesítésre irányuló kísérletek.

Ilyen közös akciónak tekinthetõ az, amikor 1908-ban Hirschfeld Sámuel és
Scholz Gyula sörgyárosok egyidejûleg, ugyanazon a területen (vagyis a pécsi új
vásártéren, a vágóhíd mellett) akartak létrehozni sörértékesítõ standokat.

A sörgyárosok beadott kérelmével a Pécs szab. kir. város Törvényhatósági
Bizottsága 1908. április 22–23-án megtartott közgyûlésén az alábbiak szerint fog-
lakozott: „A város tanácsa jelenti, Scholtz Gyula és Hirschfeld Samu sörgyárosok,
pécsi lakosok arra kérnek engedélyt, hogy az új vásártéren, a cédulaháztól nyugat-
ra terjedõ fõbejárati út déli, illetve északi oldalán, közvetlenül a cédulaház melletti
részen, a bemutatott terv szerint állandó árusító csarnokokat állíthassanak fel, illet-
ve a kiállításon volt árusító csarnokaikat ide áthelyezhessék. E célra Scholz Gyula
105 négyszögméter, Hirschfeld Samu pedig 183 négyszögméter területet kívánnak
elfoglalni a vásártér azon részén, amely jelenleg is ideiglenes csarnokok céljaira
szokott felhasználtatni.”6 Végül is a terv nem sikerült, a kiállítási pavilonokat a két
sörgyáros a városnak adományozta.

1910-ben Scholz Gyula gyára nem bírta tovább a hatalmas sörgyárak közötti
konkurenciát, az élet-halál harcot. Akadozni kezdett az értékesítés, egyre több lik-
viditási gond jelentkezett. Scholz Gyula kényszerhelyzetbe került, és nem tehetett
mást, fel kellett számolnia gyárát.
Ifj. Scholz Antal Új sörgyára (1893–94)

Ágh Timót a szemtanú hitelességével így számol be az Új sörgyárról: „Harmadik
sörgyárunk 250 ezer frt tõkebefektetéssel a múlt évben épült fel. Ifj. Scholz Antal új sör-
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5 Pécsi Napló, 1893. április 2.
6 BML Pécs szab. kir. város Törvényhatósági Bizottság. 93/1908.
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gyára az üszögi-út közelében, kocsin fertály órányira fekszik, az országúttól a gyárhoz a
tulajdonos saját költségén makadám-utat építtetett. A gyár modern technika követelmé-
nyei szerint mintaszerûen van berendezve, villanyvilágítással ellátva, s a gyár közvetlen
közelében van egy colossális terjedelmû sörpavilon (Abbázia mulató). A gyár specialitá-
sát képezi a kitûnõ zamatú világos Sport sör, ezenkívül Ászok, Baksör.”7

Ifj. Scholz Antal pécsi Új Sörgyára a századfordulós Magyarország egyik
legmodernebb üzemének számított. A nagyméretû, tágas gépcsarnokba 1 db 25
és 1 db 17 lóerõs gõzgép került beállításra. A gyár rézüstökkel felszerelt fõzõhelyi-
ségei, hûtõrendszere, boltozatos hatalmas ászokpincéi ideális körülményeket biz-
tosítottak a minõségi sörgyártáshoz.

A gyártáshoz szükséges anyagok fel- és leszállítása elevátorok segítségé-
vel történt. Az összes helyiség villamos világításra volt berendezve (ez abban az
idõben valóságos technikai csodának számított). Az elektromos áramfejlesztõ di-
namóhoz egy külön gõzgép volt beállítva. A sör önköltségi árának kalkulációjánál
már abban az idõben is nagy jelentõséggel bírt, hogyan alakulnak a gyár szállítási
költségei. Ifj. Scholz Antal Új Sörgyára a Mohács–pécsi vasútvonalból kiágazó
iparvágánnyal is rendelkezett. Vasútállomása az üszögi Pécsbánya-rendezõ volt.

Az 1900-as évek elején még nem jelentek meg a szállítást forradalmian
megváltoztató tehergépkocsik. A söröshordók kiszállítása a gyárakból társzeke-
rekkel történt, amelyeket nagytestû muraközi igavonó lovak vontattak. A sörgyá-
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rosnak elsõrendû érdeke volt, hogy lovai mindenkor jó erõben legyenek, ezért a
gyár egyik igen fontos tartozéka volt a jól felszerelt, tisztán tartott lóistálló. Mint ér-
dekességet említhetjük meg, hogy Hirschfeldék sörgyárának, és ifj. Scholz Antal Új
Sörgyárának is jelentõs tehenészete volt. A nagy állatállomány fenntartásához a
sörgyárosok jelentõs réteket és kaszálókat béreltek. Az új gyár foglalkoztatott dol-
gozóinak száma 30–35 fõ között mozgott. A létszám a késõbbiekben folyamatosan
bõvült. Ifj. Scholz Antal idejének nagy részét a gyárban töltötte, családjának is itt
építtette fel nagy gonddal és törõdéssel új otthonát. Leánya, Götz Károlyné (szüle-
tett Scholz Márta) emlékei alapján számol be az édesapja által létrehozott nagy-
szerû családi otthonról, valamint a házat körülvevõ mintaszerû kertrõl: „Édesapám
tevékeny üzletember volt, gyönyörûen kiépített mindent, utakat csináltatott, azokat
két oldalt fákkal beültette. Volt egy gyalogút a réteken át a városba fenyõkkel sze-
gélyezve. Nagyon szerette a fenyõket, ahol lehetett, mindenütt fenyõket ültetett. A
családi ház elõtt gyönyörû nagy kert volt. Szép vaskerítés övezte, virágágyakkal,
facsoportokkal. A kert felsõ részén forrás volt, vize a kert közepén folyt s fehér fahíd
vezetett át rajta. Az utak mentén csupa magas törzsû rózsafa, fehér, piros végû ka-
rókhoz kötve. A nagy virágágyakat gyönyörû pázsit övezte, amelyet naponta lo-
csoltak. Kertész gondozta a kertet, aki értette a dolgát. Az üvegházban szaporítot-
ták a növényeket, fõleg a szõnyegnövényeket. Abban az idõben csak a fõvárosban
lehetett ilyen szép kerteket látni. A kedvenc helyem egy filagória volt. Ez egy ma-
gas talpú (5 lépcsõ vezet fel) 8 szögû vasoszlopos házacska volt, belül körben pad,
és egy asztal a közepén. Piros kriszom rózsával volt befuttatva, ha virágzott, égõ
vörös színével messzire virított. Egy rezeda, s egy viola ágy volt a közelében, mely
felséges illatot árasztott a rózsáéval együtt.”8

Az Abbázia Sörcsarnok és mulatókert
Lenkei Lajos, a Pécsi Napló fõszerkesztõje így emlékezik vissza az Abbázia

sörcsarnokra: „Amint sörgyárának építéséhez kezdett, egyúttal elhatározta osztrák
és német mintára a gyárral kapcsolatos sörözõ létesítését, melynek kies fekvése kö-
vetkeztében az akkor legdivatosabb Abbázia nevet adta, mely fedett és szabad he-
lyiségben egyszerre több ezer ember helyezkedhetett el és volt kiszolgálható. A pé-
csiek szívesen felkarolták a nagystílû helyiséget, abban tartották meg a nyári
mulatságokat és jótékonysági ünnepélyeket, és a vasút közmegelégedésre az
Üszög és Pécs budai külvárosi vasútállomáshoz való közelsége dacára vasárnapo-
kon még külön Abbázia személyvonatokat állított be, hogy a közönség hazaszállítá-
sa ne ütközzön nehézségbe. A közönség annál szívesebben özönlött ezen nyári
kerthelyiségek felé, mivel az üszögi erdõt, a pécsiek legkedveltebb kiránduló és ma-
jálisozó helyiségét kevés idõvel elõzõleg egy apró kis, számot nem tévõ terület kivé-
telével elvonták tõle és azon már megindult volt a prózai, de hasznot hozó szántás,
amint a gyakorlati élet szükségletei mindenütt kiölik a poézist, a pécsi gyermekeknek
pedig több emberöltõn át az üszögi erdõ majálisai képezték a szép fenséges meg-
testesülését!”9 „A hatvan méter hosszú, tíz méter széles díszes faépítmény közel tíz
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9 Lenkei Lajos: Negyven év Pécs életébõl. Egy pécsi újságíró visszaemlékezései Pécs, 1922. 191. p.
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méteres belmagasságával meglepõ benyomást gyakorol. A csarnok északi és déli
része óriási üvegablakokkal, déli és keleti fele egyméteres faragott fakerettel van kel-
lõen elzárva. A padlózat is fával van burkolva. A mintegy ezer férõhelyes Abbáziában
a legkényelmesebb publikum is (a legkurucosabb idõben is!) kellõ védelmet talál az
idõjárás viszontagságai ellen. Téli helyiségrõl is gondoskodtak, ugyanis a sörcsar-
nok középpontja nyugatról egy szilárd épülettel van összekapcsolva. (Magába fog-
lalja a vendéglõs lakását is.) A csarnok elõtt hatalmas fásított, parkosított területtel
emeli a mulató környezetének szépségét, mely olyan hatalmas tánchelyiséget képez
tekintélyes méreteivel, amirõl városunkban eddig álmodni sem mertünk. A munkála-
tok befejeztével a híres Pécsi Dalárda rendezte itt az elsõ nagyszabású mulatságot.
Jelszó: gyerünk Abbáziába!”10

A kerthelyiség tavaszi megnyitása minden évben ünnepélyes külsõségek
között történt, és Pécs város jelentõs eseményei közé tartozott. A hagyományos
május elsejei nyitás valóságos pécsi sörünnepnek számított.

Kellemes nyári délutánokon a Széchenyi térrõl rendszeresen indított társas-
kocsi-járatok vitték a sörözni vágyó, mulatós kompániákat az Abbáziába, sõt a fél-
ötös délutáni eszéki vonat is megállt a sörgyárnál. Az emelkedett hangulatról a
nagyszerû, frissen csapolt sörök mellett, a császári és királyi 69. pécsi gyalogezred
fúvószenekara gondoskodott. Itt nem érvényesültek a társadalmi korlátok, a patto-
gó polkák és érzelmes keringõk melódiáira rangkülönbség nélkül vígan lejtettek a

69

Az Abbázia Sörcsarnok

A SÖRGYÁROS SCHOLZ CSALÁD

10 Pécsi Napló. 1894. július 15.
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módos pécsi polgárok, kérges kezû mesterlegények, kimenõs bakák és szabadna-
pos cselédlányok. És persze hatalmas mennyiségben fogyott a jófajta világos és
barna Scholz-sör. A régi pécsiek még tudtak jókedvûen, önfeledten mulatni, egy-
mást érték a rangosabbnál-rangosabb rendezvények, kerti mulatságok.

Az Abbázia évrõl-évre (fõleg a nyári szezonban) tetemes hasznot hajtott a tu-
lajdonosnak, de a mindenkori bérlõnek is. Nem csoda tehát, ha a város legjobb kocs-
márosai versenyeztek azért, hogy egy-egy nyárra õk lehessenek a sörcsarnok üze-
meltetõi. Az I. világháború pusztításai szerencsére elkerülték Pécset, de azért
közvetve így is sok gazdasági és erkölcsi kárt okozott a városnak ez az embertelen
világégés. Stabilnak látszó gyárak, vállalkozások kerültek a tönk szélére, tûntek el
örökre a süllyesztõben. Lenkei Lajos így emlékezik meg az Abbázia teljes megsem-
misülésérõl: „Amikor már nélkülözhetetlennek bizonyult a sörgyár Abbázia telepe,
akkor jött a mindent elsöprõ háború, Abbáziából laktanya és menekültek tanyája lett.
Ki gondolt a világháború elsõ ijedelmében mulatozásra, vagy arra, hogy Pécsnek
eme nagyvárosi mulatója parlagon hever?”11 Tudomásom szerint ez a túlnyomó-
részt fából készült épület az 1920-as években, egy viharos éjszakán porrá égett.
Ifj. Scholz Antal halála

1902. március 4. „Megrendítõ gyászhír járta be a várost tegnap este, mely
Scholz Antal sörgyárosnak az Új sörgyár (Abbázia) tulajdonosának haláláról szól.
Scholz Antal már régóta betegeskedett: idült vesebaja igen kínossá tette reá nézve
az életet s bár – amit a kerengõ álhírek megcáfolására is a legjobb forrásból közöl-
hetünk – anyagi viszonyai teljesen rendezettek voltak, a súlyos betegség végre is
elviselhetetlenné vált reánézve. S a könyörülõ halál most megváltotta szenvedése-
itõl. Az elhunyt tagja volt, mint virilis, a város törvényhatósági bizottságának, úgy a
kereskedelmi és iparkamarának, a halálát a városházán gyászlobogó hirdeti. Mun-
kás és hasznos életének 52-ik évében vasárnap este fél 6 órakor halt meg s teme-
tése holnap (kedden) délután 4 órakor lesz a budai külvárosi temetõ halottasházá-
ból. Lelki üdvéért az engesztelõ misét szerdán délelõtt 9 órakor tartják az Ágoston
téri templomban. Elhunytát özvegye, öt gyermeke, testvére Scholz Gyula és nõvé-
re Scholz Paula, férjezett Zsolnay Györgyné, s kiterjedt rokonsága gyászolja.”12

Arra vonatkozólag, hogy ifj. Scholz Antal önkezével vetett volna véget életé-
nek, semmiféle hiteles nyomot nem találtam.
Mezõgazdasági Sörgyár és Gõzmalom Részvénytársaság (Részvény Sörgyár)

Az ifj. Scholz Antal halála utáni években a sörgyár ügyei meglehetõsen tragi-
kusan alakultak, a családra és az üzemre szomorú napok vártak. Idézve Visnya
Ernõ, a Pécsi Takarékpénztár igazgatójának egyik látnoki mondását: „ha a gyár
megáll, ha elszáll belõle a lélek, az egész gyártelep, mint ilyen értéktelenné válik.”

Amint már említettük, az élesedõ konkurenciaharc körülményei között öz-
vegy ifj. Scholz Antalné már nem tudta megõrizni a sörgyár értékesítõ piaci pozíció-
it, egyre nagyobbak lettek a likviditási gondok. A sörgyár felett egyre komorabb fel-
hõk gyülekeztek. A kor követelményei újabb és újabb technológiai és értékesítési
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12 Pécsi Figyelõ. 1902. március 4.
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módszerek bevezetését követelték meg. Az új feltételek megkívánták volna a gyári
géppark bizonyos mértékû átalakítását is. A szükséges változtatások már megha-
ladták az özvegy anyagi és szellemi energiáit. Elkerülhetetlenné vált külsõ tõke be-
vonása, valamint korszerû ismeretekkel rendelkezõ vezetõ-garnitúra beállítása. A
részvényesek kívánságának megfelelõen a sörgyár mellé 1908-ban gõzmalom
épült. A kapitalista fejlõdés minden vonatkozásban átalakította a gyár szervezeti
formáját és technológiai adottságait.

Ifj. Scholz Antal halála után a család magánélete is megváltozott. Ha egyelõre
közvetlen anyagi gondok nem is jelentkeztek, a boldog, sikeres napok elmúltak. Ifj.
Scholz Antal gyermekei nem örökölték édesapjuk tehetségét, céltudatos üzleti szel-
lemét. „Elsõ gyermeke, Antal (1884–1914) szép, magas fiú volt. Pécsett járt öt gim-
náziumot, azután Pestre került a Ferenc József intézetbe, ahol jelesen leérettségi-
zett. Utána mamusnak segített a gyárvezetésben, de nem nagyon értett hozzá, ezért
1908-ban részvény-sörgyárrá lett, s mi beköltöztünk Pécsre az Apáca utcába. Ma-
mus nem talált megvételre megfelelõ házat, azért béreltük ezt a hatszobás házat.”13

A gyári lakásból történt kiköltözködéskor még tizenkét stráfkocsi szállította a
család bútorait. Külön szeneskocsi szállította át a sok-sok cserepes virágot és vi-
rágföldet. 1918-ban a család házat vett a Nagyflórián utcában.

Scholz Kálmán (1885–1889) csak néhány évet élt.
Scholz Márta (1889–?) kétszer ment férjhez. Elsõ férje Kneiss Károly, máso-

dik férje Götz Károly volt. Márta asszonynak köszönhetõ, hogy értékes visszaemlé-
kezést készített a Scholz családról.

Scholz (Settényi) Ervin (1890–1954) tehetséges, de különc ember volt, aki
még a Scholz nevet sem akarta viselni.

Scholz Mária (1892–?), férje dr. Köberling (Kékesdy) Nándor fõhadnagy,
majd városi tanácsnok volt.

Scholz Hilda (1895–?), férje Ganter Károly jó nevû pécsi szabómester, akitõl
hamarosan elvált.
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Özvegy Scholz Antalné sokat betegeskedett, amelyet tetéztek a gyárral kap-
csolatos súlyos problémák. Szenvedésekkel, megpróbáltatásokkal nehéz élete
1935-ben ért véget. „Mamuskánk 24 éves korában kapott valami idegbajt, ami fél-
évig is eltartott, akkor mindig valami szanatóriumban volt. Maria Grün, Graz és
Kaltenleutgeben Wienerneustadt melletti szanatóriumok voltak a nevesebbek.
Majd minden évben más fürdõre járt. A háztartásban volt 3 cseléd, nevelõnõ, ha
beteg volt egy házvezetõnõ is. Nem élvezhette az életét a betegsége miatt, késõbb
pedig a papa (ifj. Scholz Antal) halála miatt nyakába szakadt a sörgyár, hozzá 20
hold föld, szõlõ és 5 gyerek. Társaságba nem járt, ez bizony nekünk (elsõsorban a
lányoknak) is rossz volt, nem voltak ismerõseink a pécsi családok között. Mindnyá-
jan intézetben nevelkedtünk, így barátnõink sem voltak.”14

1908-ban megalakult a Mezõgazdasági Sörgyár és Gõzmalom Részvény-
társaság. Elnöke Zsolnay Miklós porcelángyáros, alelnökök Littke József pezsgõ-
gyáros és Visnya Ernõ takarékpénztári igazgató voltak. Az elnökségben több kivá-
ló pécsi pénzügyi és gazdasági szakember is helyet kapott: Baumann Emil, Förster
Jenõ, Gyimóthy Gyula, Horváth István, Mattyasovszky-Zsolnay Tibor, dr. Sárkány
Ármin, Tausz Gyula, Wallfisch Pál stb.

Az új részvénytársaságot Füchsl (Forbát) Arnold, vagyonos borkereskedõ és
Szegõ Pál hitelesítették. „A sörgyár létesítõjének korai halála krízisbe sodorta a sör-
gyárat, és mivel annak prosperitásához nagy érdekek fûzõdtek, mely közgazdasági
érdekek figyelmen kívül hagyása nagy kárára lett volna a pécsi pénzpiacnak is, elha-
tározták, hogy a nagyarányú sörgyárat részvénytársasági alapra helyezik, és pénz-
intézetek és magánosok szívesen siettek a szép jövedelmezõséget ígérõ gyártelep
részvényeit lejegyezni, és meg kell állapítanom, hogy a részvények propagálása kö-
rül legnagyobb buzgalmat Bolgár Tivadar, akkor még csak buzgó tisztviselõje a Pé-
csi Kölcsönös Segélyezõ Egyesületnek, most az abból keletkezett Pécsi Kereske-
delmi és Iparbank igazgatója; Horváth István mérnök, aki közgazdasági téren is
szívesen mûködött, majd elköltözött Budapestre; Továbbá Förster Jenõ, a Baranya
vármegyei Gazdasági Egyesületek – akkoriban még titkára, most már igazgatója;
Wallfisch Pál gabonakereskedõ, akinek az volt az eredeti terve, hogy a sör- és malá-
tagyár mellé gõzmalom is épüljön – buzgólkodtak legnagyobb odaadással. Siker is
koronázta fáradozásukat, pedig akkor a gründolási düh Pécsett nem burjánzott még,
és ipari vállalat részvényeinek jegyzéséhez még fogni kellett az embereket, akik fö-
lös pénzekkel sem rendelkeztek akkoriban oly mérvben, mint a következõ eszten-
dõkben, amikor sikerrel kecsegtette részvénytársasági alapításoknál már szívessé-
get tettek az alapítók, ha részvényhez juttatták a kevésbé bennfenteseket is. A gyár
vezetésére a jó szakértõ hírében álló Szegõ Pált (a Pannónia Serfõzõ Rt. késõbbi
vezérigazgatóját) hívták meg Temesvárról és nem is lehetett panaszt emelni a sör-
gyár üzletmenete ellen. Ámde a kezdet nehézségei és némi egyenetlenség az ügy-
vezetõ igazgató távozását vonták maguk után, az igazgatóságból is többen kiváltak.
A Pécsi Takarékpénztár birtokába került a részvények többsége, és mint annak bi-
zalmi embere, Baumann Emil, addig a Höfler gyár igazgatóhelyettese vette át a re-
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konstruált részvénytársaság ügyvezetõ igazgatói tisztségét, és minden tekintetben
megfelelt a mûködéséhez fûzött várakozásnak, mert a sörgyáraknak kedvezett a há-
ború alatt a konjunktúra is.”15

A Részvény Sörgyár évi gyártási kapacitása 50 000 hl volt. A gyár saját jég-
gyárral is rendelkezett. Ez igen lényeges volt a sörgyártás technológiája szempontjá-
ból, valamint azért is, mert az a sörgyár kerülhetett csak jó piaci pozícióba, amely ve-
võkörét (elsõsorban a vendéglõk, cukrászmûhelyek, kocsmák stb.) jéggel is el tudta
látni. A gyár által fõzött ismertebb sörfajták: Márciusi sör, Dupla márciusi sör, Sport
sör (egészen világos), Király sör, Cassino sör, Bajor Bak sör voltak. 1909. augusztus
28-án Hirschfeld Sámuel sörgyáros a Mezõgazdasági Sörgyár Rt. vezetõivel kartell-
szerzõdést írt alá. Ekkor már a piaci erõfölény véglegesen Hirschfeldék javára billent
el. Míg Hirschfeldéknek 83 pécsi vevõpartnere volt, a Mezõgazdasági Sörgyár csak
39-et tudott felmutatni. A kartellszerzõdés részleteiben is szabályozta a két sörgyár
értékesítési lehetõségeit. 1910. április 22-én újabb kartell-szerzõdés aláírására ke-
rült sor Hirschfeld sörgyáros és a Mezõgazdasági Sörgyár Rt. igazgatósága között.
Az egyeztetõ tárgyalásokon a két sörgyárat irányító érdekcsoport megbízottain kívül
képviseltették magukat a pécsi sörkereskedõk, valamint az ipartestület vendéglõs
küldöttei is. Elgondolkodtató, hogy ennyi kitûnõ gazdasági és bankszakember közre-
mûködése sem tudta biztosítani a Mezõgazdasági Sörgyár Rt. pénzügyileg megala-
pozott fennmaradását, a sörgyár gazdaságos termelését, a biztos értékesítési pia-
cok megszerzését. A tekintélyes helyi és országos pénzügyi körök figyelme a
Részvény Sörgyár helyett egyre inkább a Hirschfeld-féle sörfõzõ felé fordult. 1910
decemberében elhunyt Hirschfeld Sámuel sörgyáros. Halála után itt is új helyzet ala-
kult ki. Füchsl (Forbát) Arnold az özveggyel történt megállapodás értelmében megvet-
te a Hirschfeld-féle sörgyárat, melynek vezetésére a Mezõgazdasági Sörgyártól meg-
vált Szegõ Pált kérte fel. A Hazai Bank hathatós pénzügyi támogatása mellett, 1911.
július 17-én megalakult a „Hirschfeld S. Sörgyár Részvénytársaság”. A kezdetben ígé-
retesen induló Mezõgazdasági Sörgyár és Gõzmalom Rt. karrierjét az I. világháború
nehéz gazdasági viszonyai, a hároméves szerb megszállás, az azt követõ súlyos inflá-
ciós idõszak, az ország déli területeinek elcsatolása véglegesen megtörte. A nehéz
gazdasági helyzetben csak az a sörgyár maradhatott talpon, amely megfelelõ pénz-
ügyi háttérrel rendelkezett. A részvénytársaság irányítóiból nem hiányzott az erõteljes
irányító akarat és alkalmazkodó készség. A sörgyárak közötti kapitalista szabad ver-
senyben Hirschfeldék kerekedtek felül, a Mezõgazdasági Sörgyár és Maláta Rt. tönk-
rement. Végsõ mozzanata volt az eseményeknek, amikor 1921. szeptember 16-án a
két pécsi sörgyár vezetõsége egyesülési szándéknyilatkozatot írt alá. Gyakorlatilag ez
egyet jelentett ifj. Scholz Antal egykori sörgyárának teljes felszámolásával.

Ifj. Scholz Antal egykori pompás sörgyárának maradványai a mai napig
megvannak. A megmaradt épületekbõl jól rekonstruálható az egykori korszerû sör-
gyártó nagyüzem. A maradványok megmentésére nem sok kilátás van. Csak saj-
nálattal könyvelhetjük el, hogy Pécs városa rövidesen ismét szegényebb lesz egy
értékes ipari mûemlékkel.
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15 Lenkei… i.m. 1922. 192. p.
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PÁVA ISTVÁN

Cseppben a tenger
EMLÉKLAPOK 1944/45-RÕL

I. rész

A második világháború vége Magyarországot a legsúlyosabb katasztrófa-
helyzetben találta. Az anyagi és szellemi javak terén elszenvedett mérhetetlen
pusztuláshoz járult annak felismerése, hogy nemzetközi porondon az ország telje-
sen magára maradt. Nemcsak az orosz hadsereg egyenruháját viselõ Vas Zoltán –
Pécs képviselõje a debreceni ideiglenes nemzetgyûlésben – vette észre, hogy
mennyire közömbös területnek tekintette a szovjet hadvezetõség ismételt felsza-
badítási ígéretei ellenére Magyarországot. Ellenséges terület volt az számára, me-
lyet meg kellett hódítani, be kellett venni.

A déli szomszédságban a véres harcok után gyõzedelmeskedõ Tito is elérke-
zettnek látta az idõt ambiciózus terveinek megvalósítására. Miután a bácskai vérfür-
dõvel megtizedelte a magyarságot, bekebelezte a korábban olasz Zárát (Zadar) és
Fiumét (Rijeka), valamint Isztriát és eljutott egészen Trieszt kapujáig, további terjesz-
kedésének megkezdésére, népes küldöttség élén Moszkvába érkezve meg akarta
szerezni a Kreml támogatását egész Albánia, Trieszt és térsége, valamint Ausztria
néhány szlovén lakta határmenti járásának a megszerzéséhez. Romániától Temes-
várt, a Bánságot és Resica környékének széntelepeit akarta elcsatolni. Molotov még
azt is javasolta neki, hogy Szaloniki, az „õsi szláv város” megszerzésével jusson ki
az Égei-tengerhez. Tito harcostársaival egyetértésben egészen a párizsi békekonfe-
renciáig remélte, marad annyi szabad mozgástere, hogy a gyõztes nagyhatalmakat
„egymás ellen kijátszva annektáljon egy sor környezõ õsi szláv területet”.

Ezen álmok közül a jugoszláv-albán közeledés és egyesülés gondolata,
ahogy Sztálin kifejezte magát, „Albánia lenyelése” tartotta magát a legtovább. Még
1948 elején, az oroszokkal való szakítás elõestéjén sem vesztette el aktualitását.
Két jugoszláv hadosztály készült bevonulni Albániába, s a jugoszláv légierõ egyik
ezrede már ott is állomásozott.

Nem akart lemondani a jugoszláv politika negyedszázad óta dédelgetett ter-
vérõl, Pécs, Baja és Baranya vármegye déli, nagyobbik felének bekebelezésérõl
sem. Ismeretes, hogy már 1921-ben is csak vonakodva, az antant nagyhatalmak
által kényszerítve adta fel, teljesen kifosztott állapotban ezt a területet. A titóista ve-
zetésnek a háború utolsó évében a kedvezõ nemzetközi konjunktúra hatására nõtt
meg a terjeszkedési vágya, melyet csak elõmozdított az áldozat, Magyarország tel-
jes védtelensége s elszigetelt helyzete. „Szerb hegemónia kell a Balkánon, de ez
csak úgy lehetséges, ha elõbb szerb hegemónia lesz Jugoszláviában” – hangoz-
tatta a Homogén Szerbia címmel megjelent nagyszerb forgatókönyv, mely többek
között az eszéki körzethez kívánta csatolni „Baranyát és Pécs városát, annál is in-
kább mert a magyarok 900 millió dollárra tehetõ kárt okoztak Jugoszláviának”. (Eb-
ben a kérdésben úgy látszik egyetértett a királypárti csetnik Mihajlovics és a bolse-
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vista partizán Tito.) Hebrang ipari miniszter, a jugoszláv Központi Bizottság tagja
Jovanovics vezérkari fõnök társaságában többször is felvetette Moszkvában a ma-
gyar-jugoszláv határrevízió fontosságát, s ezen igényeket még Sztálinnal is ismer-
tette. (Hebrangot késõbb a Kreml megkísérelte Tito személyének ellensúlyozására
is felhasználni.) Jugoszlávia Moszkvában komoly területi igényeket jelentett be a
magyarokkal szemben. (Pécs, Dél-Baranya, Mohács, Bajai háromszög). Az egy-
kori belgrádi szovjet nagykövet, Lavrentyev szerint ezen határkorrekcióknak a ter-
ve Titótól származott, aki amúgy is hajlamosnak mutatkozott a szélrózsa minden
irányába terjeszkedni. A Kremlben számos dokumentum utal a belgrádi vezetés
annexiós igényeire. Gyilasz Sztálin és Molotov elõtt szóvá tette Jugoszlávia határa-
inak módosítását 1944–45 fordulóján. Érdekes módon erre nem tér ki emlékiratai-
ban. Sztálin ódzkodott attól, hogy megígérje támogatását. Mint a jegyzõkönyvekbõl
olvasható Belgrád igényeit kissé elkésettnek tartotta. Bár õ “személy szerint nem
sajnálja Magyarországot, az angolszászok ebben a kérdésben tiltakozni fognak,
mert õk a néprajzi elvek alapján állanak. Az ott lakó jugoszlávoknak maguknak kell
felvetni a csatlakozás kérdését, határozatokat kell hozni, zajt csapni, foggal-köröm-
mel harcolni a csatlakozásért, vállalni kell a bunyót”. Végül is azt a tanácsot adta,
hogy csak abban az esetben forduljanak a gyõztes nagyhatalmakhoz, ha a ma-
gyarországi délszláv lakosság fogja követelni a Jugoszláviához való csatlakozást.

A szinte földig lerombolt Jugoszláviának nagy segítséget jelentett volna a
háborútól úgyszólván teljesen megkímélt baranyai terület és az újjáépítésben igen
fontos szerepet játszó pécsi szénvagyon. Ezért Belgrád, a kapott tanácsnak meg-
felelõen azonnal bele is kezdett a terv megvalósításához.

Pécsnek az 1944. november 29-én történt elfoglalását követõen ezt az or-
szágrészt elárasztották az akkori népnyelv által egyszerûség kedvéért csak partizá-
noknak nevezett titoista felkelõ csapatok, a 3. jugoszláv hadseregnek az alakulatai.
A szovjet-jugoszláv katonai szerzõdés értelmében a XII. jugoszláv hadtest egységei
a 3. Ukrán Front 57. hadseregével együttmûködve részt vettek a szerémségi, a
bácskai, dél-magyarországi harcokban. Elsõnek az 51. hadosztály kapcsolódott
bele a baranyai küzdelmekbe, súlyos harcokat vívott a dunai hídfõállásokban, majd a
Dráva északi partján fekvõ területek elfoglalásában Torjánc és Barcs között. Késõbb
kelt át a Dunán két hadosztály, állományában az 1., 2. és 4. vajdasági dandárokkal.
(Mindehhez tudni kell, hogy a vajdasági fõparancsnokság 1944. november 5-én el-
rendelte a Bánát, Bácska és Dél-Baranya területén élõ valamennyi 17–30 év közötti
férfi mozgósítását nemzetiségi hovatartozásra való tekintet nélkül.) A XII. hadtest
1945. január közepéig védelmezte a Dráva északi partján mintegy 120 km hosszban
húzódó arcvonalszakaszt. Az 1945 januárjában megérkezõ I. bolgár hadsereg csapa-
tai 10. és 22. között váltották fel Nagyatád–Háromfa–Heresnye vonalban a szovjet-
orosz, továbbá a Barcs és a Dráva torkolata között álló jugoszláv erõket. Amikor a
németek északi irányú elõnyomulása 1945. február elején súlyos veszteségeket
okozva felszámolta az elégtelenül felszerelt, éhezõ és fagyoskodó partizánok által
tartott verõcei hídfõt, a jugoszláv XII. hadtest a Dráva torkolat–Drávapalkonya vona-
lat vette át a bolgároktól. Az 1945. március 6-án kezdõdõ német támadás a bolgárok
mellett a 16. jugoszláv hadosztály erõit érte, de be kellett vetni a védelmi harcokba a
XII. hadtest egyéb egységeit is.
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A hivatalos propaganda kezdetben nagy tisztelettel kezelte a jugoszlávokat,
mûvészegyüttesük partizán dalokat és jeleneteket adott elõ a Pécsi Nemzeti Szín-
házban. Partizán kiállítás nyílt a Nemzeti Kaszinóban, az „oroszlánszívû” ifjak em-
berfeletti hõsi harcait bemutatva. Február elején a helyi napilapban riport jelent
meg egy festõmûvésznek készülõ partizánhadnagyról, majd egy az „új Európát”
képviselõ partizánlányról.

Megjegyzendõ, hogy ebben az idõpontban már elterjedtek hírek a bácskai
vérbosszúról és annak rémületes részleteirõl. „A Bácskában most a bosszú dolgo-
zik. Az áldozatok száma nagy, nemcsak a magyarok közt, hanem a bunyevácok
között is… A szerb partizánokhoz képest az oroszok majdnem angyalok… A Bács-
kából egyre szörnyûbb hírek érkeznek… Nincs törvény, nincs jog, csak partizán
önkény és embertelen kegyetlenség… Állítólag eddig ötvenezer embert gyilkoltak
le,” jegyezte fel naplójába 1944. november 20. és december 17. között Grõsz Jó-
zsef kalocsai érsek.

A vajdasági fõparancsnokság 1944. december 1-én kelt utasításában elõír-
ta, hogy a 16. hadosztály nyújtson segítséget a lakosságnak a népi hatalom meg-
szervezésében. A csapatok a parancsot teljesítették is, aktív propagandatevé-
kenységet fejtettek ki a lakosság körében, s fontos szerepük volt az ott végzett
felvilágosító munkában. A Magyar Kommunista Párt helyi szervei szívesen fordul-
tak segítségért a politikai munkásokhoz. Közösen szerveztek elõadásokat az aktu-
ális kérdésekrõl, amelyekre pártonkívülieket is meghívtak. A kulturális mûsorokra
mindig nagyszámú közönség gyûlt össze, elsõsorban fiatalok. A pécsi pártszerve-
zet több ízben fegyverrel (!), lõszerrel (!), kötszerrel, orvossággal, ruházattal segí-
tette a Petõfi-brigádot, és a pártszervezetek több ízben rendeztek gyûjtést a jugo-
szláv katonák részére, olvasható a korabeli hivatalos szövegekben.

Ilyen elõzmények után feltûnõ volt, hogy a Farkas Mihály vezérszónoklatával
ékeskedõ március 15-i ünnepségen egyetlen szó sem hangzott el a diadalmas parti-
zánerõkrõl, s az újság is csak arról számolt be, hogy egybeforrott a város lelke a Szov-
jetunió népeinek lelkével és a bolgár lelkekkel. Hamar eloszlott a bolgárok irányába ta-
núsított rokonszenv is. Baranya vármegye és Pécs város fõispánja, Boros István dr.
1945. augusztus 29-én a belügyminiszterhez intézett jelentése szerint a „bolgár had-
sereg, amely városunkban és megyénkben a visszaélések hosszú sorozatát követte
el, magatartásával a lakosság valamennyi rétegének ellenszenvét váltotta ki, váro-
sunkból és megyénkbõl végleg kitakarodott”.1 Pedig ekkor még javában tevékenyked-
tek a partizánok Pécs területén is, e sorok íróját március 12-én, számos iskolatársával
együtt temetési menetbõl emelték ki s vitték vasúti vagonok kirakására.

Talán mindez összefügg azzal, hogy a bevonuló partizánoktól származott a
hír, miszerint Magyarország déli szakasza egészen a Balatonig, Jugoszláviához
fog tartozni. Viselkedésük mindenesetre arra utalt, hogy nem mint a Vörös Hadse-
reg szövetségesei, hanem mint hódítók jelentek meg Baranya földjén. Ez derült ki
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1 Boldizsár Iván: Don–Buda–Párizs. Bp., 1982. 331., 339–340. p.; Stipe Mesic: Jugoszlávia nincs töb-
bé. Helikon, 2003. 398. p.; Milovan Gyilasz: Beszélgetések Sztálinnal. Bp., 1989. 122., 156., 158. p.;
Grõsz József kalocsai érsek naplója 1944–1946. Bp, é.n.; Godó Ágnes: A XV. Petõfi Sándor roham-
dandár… = Hadtörténelmi Közlemények 1969/3. sz.; Kun Miklós: A Birodalom romjai. MTV 1. 2001.
õsz.; Kertész István: Magyar békeillúziók. B., 1995. 278. p.

76
PSz_2009-02.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\2009-02_Nyar\2009-02_Nyar_Uj.vp
Thursday, February 14, 2013 10:52:11 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



abból a jellemzõ esetbõl is, hogy a pécsi városházán két fegyveres partizántiszt a
város kulcsait követelte a polgármestertõl, szerencsére az éppen ott tartózkodó
Vas Zoltán, mint a Vörös Hadsereg tisztje erélyesen „eligazította õket”.2

A helyi napilap vezércikkben emelte fel hangját a rémhírterjesztés ellen,
mely szerint a „a partizánok ennyi meg ennyi embert irtanak majd ki Pécsett”, s
hogy Tito maga is Pécsre készülõdik. Rákosi Mátyás még 1945. május végén is
szükségesnek tartotta hangsúlyozni, hogy „amikor felelõtlen elemek jugoszláv
részrõl megpróbálták megzavarni a magyar-jugoszláv barátságot … akkor Tito
marsall volt az, aki közbelépett s nem engedte, hogy … megzavarják a fejlõdésnek
induló magyar-jugoszláv barátságot”. Belgrád nyilván felismerte, hogy amíg a „vita-
tott területeken” orosz csapatok állomásoznak, a kérdés katonai eszközökkel nem
dönthetõ el, ezért közel két esztendõn át különféle módszerekkel igyekezett a ku-
lisszák mögött kedvezõ eredményt elérni. Így egyrészrõl a moszkvai követségen,
továbbá pártmunkás küldöttségek útján szakadatlanul bombázta kívánságainak is-
métlésével a szovjet vezetés alsó szintjén dolgozó tolmácsokat, referenseket,
másfelõl nagy reményt fûzött a „népi kezdeményezéshez”. Menekülõk ezreit, a ko-
rabeli vélemények szerint több mint tízezer embert telepített le a megyében az el-
menekült svábok házaiban, hogy egy esetleges népszavazás, vagy pedig nemzet-
közi vizsgálat során a terület magyar jellegét kétségbe lehessen vonni.

Baranya vármegye alispánja 1945. február 3-án jelentette a fõispánnak,
hogy partizán családok tömegesen érkeznek a szentlõrinci járás területére. A me-
nekültek száma az erõs beözönlés következtében napról-napra változik. A néme-
tek elõl menekülõk hosszabb tartózkodásra rendezkednek be, túlnyomó részük
erõszakos, követelõzõ. Fegyverrel kényszerítik ki, hogy részükre egy-két szarvas-
marhát vágjanak le. Nagyobb gazdaságokból elhajtják a jószágot. Mindez a lakos-
ságban rendkívüli ellenérzést váltott ki. A kérdés csak a fegyverek leadása és ma-
gyar fegyveres karhatalom létesítése útján volna megoldható. A sellyei körjegyzõ
január 14-én arról tudósított, hogy Sellyén nap-nap után tarthatatlanabb a lakosság
helyzete. Itt vonultak keresztül a bolgárok, a partizánok és a horvátországi mene-
külõk ezrei, van nap, hogy egyszerre öt-hatezer ember és pár száz ló ellátásáról
kell gondoskodni. Szédelgõ partizánok garázdálkodnak. A továbbiak során szóvá
teszi a beszámoló a rablásokat, rekvirálásokat s lakosság kiszolgáltatott helyzetét.

A szentlõrinci fõszolgabíró egy hónappal késõbbi jelentésébõl megtudhatjuk,
hogy az oroszok nyolcszáz embert hurcoltak el közmunkára s még mindig nem tértek
haza. „A járás községei tele vannak partizán menekültekkel, akik erõszakoskodnak,
jogtalan követelésekkel állnak elõ s azok teljesítését fegyverrel is kierõszakolják.” Ja-
nuár végétõl a siklósi járásból is sorozatos jelentések futottak be a fõispánhoz, mond-
ván, hogy az átvonuló partizánok „kiürítik” a gazdaságokat, elhajtják a jószágot.

A szentlõrinci járás területén mintegy hat-hétezer partizán tartózkodott. Hor-
váth István alispánnak a miniszterelnökhöz intézett jelentése mintegy kilencezerre
tette a siklósi és szentlõrinci járás területén letelepedett partizánok számát, s meg-
állapította, hogy az utóbbi járásban mintegy hatezer partizán családtag van a köz-
ségekben szétszórva.
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2 Vas Zoltán: Betiltott könyvem. Debrecen, 1990. 14–22. p.; Boros István: Vas Zoltán. Magyar Nemzet,
1991. márc. 11.
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Semmivel sem javult a magyar lakosság helyzete a bolgár 1. hadsereg meg-
érkezésével. A bolgár parancsnokság február 1-vel elrendelte a Dráva, valamint a
Vajszló–Harkány–Siklós–Beremend vasútvonal közötti sáv polgári kiürítését. Ami-
kor a falvakba a lakosok április végén visszaköltözhettek, mindenütt a legnagyobb
mértékû kifosztás volt tapasztalható. „A házakban semmi sincs, csak összetört
romhalmaz. Ezt a fosztogatást, törés-zúzást a bolgár katonaság követte el.”

A partizán alakulatok legnagyobb mérvû átvonulása február 18-án kezdõ-
dött. Sok kilométeres kocsi-oszlopok, szekerek, lovak végtelen sora haladt át nagy
mennyiségû zsákmányolt polgári holmival a Vajszló–Siklós–Villány, illetve a Nagy-
harsány–Beremend vonalon. Az átvonulást fosztogatás, templomok feltörése, jó-
szágok elhajtása kísérte. Mindez a keserves sors Baranya más területeire is kiter-
jedt. Vörös Vince 1945. márciusban jelentette, hogy Bakonya négyszáz partizán
családot tartott el három hétig.

Mohácson 1944 végén megalakult a MKP egyik frakciója. Ez visszanyúlva az
1920–21-es történelmi eseményekre, jugoszláv annexiós eszméket hirdetett, és en-
nek érdekében folytatott agitációt. Ez a tevékenység kisugárzott más járások terüle-
tére is, izgalom és bizonytalanság érzését keltette a délszláv lakosság körében. En-
nek az akciónak irányítója Rosinger Sámuel Ármin volt. Rosingert pártellenes maga-
tartásáért és az 1945. március 15-én tartott beszédéért a pártból kizárták, õ maga
átszökött Jugoszláviába. Egy késõbbi éjszakai rendõrségi razziáról beszámolva az
Új Dunántúl megírta, hogy „Múlt év szeptember óta rengeteg idegen beszivárgás tör-
tént a városba s ezek közt a beszivárgók közt számos idegen nemzetiségû egyén
van, aki nemhogy magyar állampolgársággal, de még lakhatási igazolvánnyal sem
rendelkezik.” A rendõrség bûnügyi osztályának vezetõi feljegyzésben fordultak a
rendõrkapitányhoz a közbiztonsági állapotok leromlása miatt. Eszerint „szökött kato-
nák, cigányok és a rendkívüli viszonyok folytán idevetõdött állás- és foglalkozásnélküli
idegenek bûncselekményeket követnek el”. (Rablás, fosztogatás, gyilkosságok.)

A partizáncsapatokkal és a „telepesekkel” egy idõben jelentek meg az 1921-
ben, a Nemzeti Hadsereg bevonulásakor Jugoszláviába elmenekült oktobrista vagy
kommunista magyar emigránsok is, sokan közülük azzal a célzattal, hogy közremû-
ködjenek Baranya Jugoszláviához csatolásában. A belgrádi menekültek már 1945. ja-
nuár 3-án kérelemmel fordultak a Nemzeti Bizottsághoz, hogy Pécs városa „kárpótol-
ja” õket hosszú szenvedéseikért. Amikor 1945 kora tavaszán orosz nyomásra a
partizánoknak és telepeseknek el kellett hagyniuk a magyar területeket, a belgrádi el-
képzelések biztosítására sokan léptek be a szervezõdõ rendõrség kötelékébe, vagy
pedig a Pécs környéki szénbányák állományába. A kriptokommunista Erdei Ferenc
belügyminiszter nem gördített akadályt az ellen, hogy a magyar nyelvet gyengén vagy
egyáltalában nem beszélõ idegen állampolgárok kerüljenek a rendõrség soraiba.

A Pécs Városi Kapitányság vezetõje a szociáldemokrata párt színeit képvi-
selõ Minker Ádám lett, 23 évi emigráció után tért haza, hogy ott betölthesse azt az
állást, melyet már 1921-ben is viselt.3 Még Nikolits Mihály fõispán nevezte ki 1945.
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3 Minker Ádámot 1921. február 18-án nevezte ki fõkapitánnyá a városi tanács. Nevezett betûszedõ
könyvnyomdász volt, akit a szocialista pártvezetõség jóformán kényszerített, hogy üljön be a fõkapi-
tányi hivatalba. Ezen tisztviselõ ellen soha semmiféle panasz nem volt, csakis a közrendet tartotta
szem elõtt s híven teljesítette amire kényszer hatása alatt vállalkozott = Ernyes Mihály: A szerb impé-
rium pécsi történéseibõl 1918–1921  Pécsi Szemle 2008. õsz. 80–81. p.
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január 6-án, a Nemzeti Bizottság elõzõ napi ülésén, hatálytalanítva azon korábbi
intézkedését, mellyel Hódosi Istvánt bízta meg a rendõrkapitány-helyettesi teen-
dõk ellátásával s felhívta õt ez irányú mûködésének azonnali beszüntetésére.
Minker kezdettõl részt vett a Nemzeti Bizottság munkájában. 1945. február 6-án
számolt be a rendõrség átszervezésérõl. A rendõrlegénység és a tisztikar zöme
még a régi állományból tevõdött össze, az új próbarendõröket a demokratikus pár-
tok arányosan delegálták. Jellemzõ az akkori viszonyokra, hogy még az is szóba
került, hogy a volt csendõrlegénységet, mint kiképzõkeretet fogják alkalmazni! Alig
egy hónappal késõbb azonban a Nemzeti Bizottság polgári érzelmû tagjai már
kénytelenek voltak szóvá tenni, hogy a rendõrség politikai osztálya több ízben kife-
jezésre juttatta, független és önálló intézkedésekre jogosult a rendõrség vezetõjé-
nek beleegyezése nélkül is. Ez az elképzelés hibás határozatokat szült, ártatlano-
kat internáltak és tartottak fogva kihallgatás nélkül. Sérelmezték azt is, hogy „egyes
politikai pártok beleavatkoznak a rendõrség munkájába s exponenseik feljelenté-
sek tömegét szállítják a rendõrségre”. Erre a kritikára reflektálva, a késõbbi népbí-
ró, elismerte, hogy kisebb hibák történtek az internálások során. „Az azonban nem
oly nagy baj – hangsúlyozta, hogy egyesek egy hétig fogva vannak, némelyik ártat-
lanul. Nagyobb baj az, hogy még mindig vannak olyanok a városban, akiknek már
régen benn kellene lenni az internálótáborban.”

Hasztalanul utalta a Nemzeti Bizottság a fõkapitány jogkörébe, hogy õ te-
gyen javaslatot a politikai osztály vezetõjének kinevezésére, Minker jelöltjét a balol-
dali pártok ellenezték, s ragaszkodtak saját jelöltjükhöz, Körmendy Wladimirhoz s
akaratukat rákényszerítették a Nemzeti Bizottságra is.4

Az oroszok már 1944 õszén megkezdték a „demokratikus” magyar rendõrség
megszervezését. 1945-ben Fjodor Bjelkin államvédelmi tábornok sûrûn tárgyalt és
intenzív kapcsolatokat épített ki a magyar rendõrség irányítóival. A politikai rendõr-
ség bármilyen nevet is viselt a késõbbiek során, a kommunista pártnak, s ezen felül a
pártvezérnek volt különleges erõszakszervezete az államapparátusban, majd a pár-
ton belül, helyesebb azon felül. Ezen szervezet feladata volt a párt ideológiájának
megfelelõen a harc a hazai társadalom vezetõinek kikapcsolására a társadalom álta-
lános megfélemlítésével, a civil társadalom szétzúzására s végezetül a vélt vagy va-
lódi ellenzék megsemmisítésére. A szovjet vezetés a végrehajtást a megszállás elsõ
percétõl kezdve ellenõrizte és operatív módon irányította is. A szovjet állambiztonsá-
gi szervek magyar (származású) tisztjei voltak felelõsek mindezeknek maradéktalan
végrehajtásáért. Különösen Rajk László belügyminisztersége idején nõtt meg a kü-
lönféle izgatásos és összeesküvéses ügyek száma, amelyekkel bizonyítani lehetett
a szervezet jó munkáját és nélkülözhetetlenségét.5

Az MKP nem is titkolta álláspontját, s mint képviselõje április 21-én a Nemze-
ti Bizottság elõtt is bejelentette, „nem látja biztosítottnak a demokratikus fejlõdést s
a gazdasági fordulatot, ha a rendõrség élén nem egy kommunista fog állni”. A kép-
viselõ pártja nevében ahhoz is ragaszkodott, hogy a tanosztály vezetése is a kom-
munista párt kezében legyen. Minker fõkapitány rövidesen a sajtóban volt kényte-
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4 BML Nemzeti Bizottság jegyzõkönyvei.
5 Nagy Ferenc: Küzdelem a vasfüggöny mögött. I–II. Bp., 1990. I. 155., 434. p.; Moszkvának jelentjük.

Bp., 1994. 170. p.; Kiszely Gábor: ÁVH. Bp., 2000. 17. p.; Hódoltságban. Bp., 1992. 120–121., 126. p.
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len védekezni az MKP budapesti kiküldöttje által terjesztett teljesen alaptalan,
tendenciózus vádak ellen.

A városi rendõrség szervezetének fejlõdése mögött elmaradt a vármegyei
rendõrség. Vezetõ posztját rövidesen Vörös László rendõrtanácsos, régi belgrádi
emigráns vette át, aki május 24-én tette le az esküt Boros István fõispán és Csorba
Gyõzõ költõ, mint jegyzõkönyvvezetõ elõtt. Szülõföldje eseményeit figyelemmel kí-
sérõ Nagy Ferenc miniszterelnök emlékirataiban is kitér arra, hogy „Baranya me-
gye önkormányzatának testülete javasolta, hogy a belügyminiszter távolítsa el azt
a Vörös nevû vármegyei fõkapitányt, aki nem is magyar állampolgár, s aki mint
kommunista húsz évig élt emigrációban Jugoszláviában. Az volt a vád ellene, hogy
nemcsak a vármegyei rendõrség kommunizálásra törekszik, hanem még kémke-
dett is Jugoszlávia javára. Azt állították, azért törhettek be a jugoszláv partizánok a
baranyai határközségekbe, mert Vörös fõkapitány egyetértett velük. Ezt a javasla-
tot a belügyminiszter figyelembe sem vette, s csak féléves személyes harccal tud-
tam ezt az embert eltávolítani helyérõl.” (Vörös László rendõrezredest 1946. január
21-én helyezték át Budapestre, egyes visszaemlékezések szerint késõbb vissza-
szökött Jugoszláviába.)

A korábban önkéntes alapon szervezõdõ segédrendõrség, népõrség, pol-
gárõrség, vörösõrség, csendbiztosi õrs stb. nevet viselõ s fegyverként botot hordo-
zó helyi csoportok igyekeztek a rendet fenntartani, míg a Nemzeti Bizottság 1945.
február 17-i határozatával el nem rendelte a vármegyei rendõrség felállítását. „Egy
hónap alatt a semmibõl alakult meg a vármegyei rendõrség” – adta hírül július 4-én
az Új Dunántúl. Élére Vörös László került, akit májusban „még üres falak fogadtak”.
Õ szervezte meg a vármegyei rendõrséget, zömében 20–22 éves fiatalokból, akik-
nek mintegy fele bányamunkás volt, hogy az „valóban a nép rendõrsége legyen”.
Ennek égisze alatt pár hét alatt közel ötszáz embert internált a Lehr László dr. által
vezetett politikai osztály. „Lehr László rendõrtanácsos, akit a vármegyei rendõrség
politikai osztályának vezetésével megbíztam, egyúttal a városi rendõrség politikai
osztályának állandó ellenõrzésére jogosult” – jegyezte fel május 16-án Boros fõis-
pán. Ekkor már a letartóztatottak között volt a németek, nyilasok által meghurcolt
Esztergár Lajos polgármester és Nikolits Mihály fõispán is.6

Mint a Dunántúli Népszava is hírül adta, a rendõrség „nagy eréllyel göngyöl-
te fel a pécsi reakciós tábort”, augusztus közepén már közel négyszáz internált dol-
gozott a mecsekszabolcsi bányában. Boros fõispán augusztus 29-én kelt jelentése
szerint az eddig internáltak száma 3390 fõ. A sajtó hírül adta a bányászok azon
óhaját, hogy a rendõrség tartson erélyes tisztogatást a feketézõk között is és ezek
közül is küldjön le néhányat a bányába. A továbbiakban egy másik régi emigráns,
Hajdu Gyula, vezércikkben kardoskodott az internálótáborok fenntartásának szük-
ségessége mellett. „Ha nincs törvény, amelyek alapján el lehetne ítélni õket [már-
mint a reakciósokat P.I.] akkor van internálótábor” – vélekedett tizenötezer fõs hall-
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6 A háborús események Baranyában nem zilálták szét a régi közigazgatási apparátust, a nyilasok a fõ-
ispánt és az alispánt, majd Pécs polgármesterét is internálták. A „felszabadulás” után néhány nappal
az internált vezetõk a szovjet hadsereg felhívására elfoglalták korábbi pozícióikat = Ernyes Mihály:
Fejezetek a rendõrség történetébõl. Pécs, 43. p.; Korom Mihály: A népi bizottságok és a közigazga-
tás Magyarországon 1944–1945. Bp., 1984. 160–163. p.

80
PSz_2009-02.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\2009-02_Nyar\2009-02_Nyar_Uj.vp
Thursday, February 14, 2013 10:52:12 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



gatósága elõtt az MKP listájának Baranya megyei vezetõje, Farkas Mihály, akire
még nagy jövõ várt a következõ évek történetében.7

Ezek a nyilatkozatok korántsem arattak osztatlan elismerést. Maga Boros
fõispán 1945. július 25-én kifogásolta, hogy az általa tett kinevezésekbõl néhányat
nem vett tudomásul a belügyminiszter, viszont többeket közvetlenül – tehát jogtala-
nul – nevezett ki. Röviddel késõbb a Dunántúli Népszavának nyilatkozva megemlí-
tette, hogy „különbözõ mendemondák terjedtek el a városban a rendõrségrõl. Már-
pedig személyi változások nem lesznek, mindenki a helyén marad, aki rátermett,
korrektségéhez és a demokratikus eszmékhez való hûségéhez nem fér kétség.”
Nos, a mendemondák bizonyultak igaznak. Erdei belügyminiszter a szociáldemok-
rata Minker Ádám városi rendõrkapitányt „mint egy közönséges cselédet” távirati
úton menesztette. Vörös László átvette a pécsi rendõrkapitányságnak vezetését is
– írta augusztus 22-én jólesõ érzéssel az Új Dunántúl. „Minker Ádámot, a kapitány-
ság eddigi vezetõjét a belügyminiszter állásából felmentette. A távirati rendelkezés
nem tartalmazott intézkedést Minkerre nézve, hogy új beosztást nyer-e, vagy
nyugállományba helyezik. Erre nézve úgy látszik, a miniszter külön intézkedik
majd. Vörös László elvtárs kedden (augusztus 21-én) a pécsi kapitányság vezeté-
sét át is vette.”

A Nemzeti Bizottság szeptember 1-jei ülésén a szocdem párt képviselõje
kérte, hogy a testület fejezze ki bizalmatlanságát a belügyminiszterrel szemben. A
kommunisták csak annyit tudtak elérni, hogy e helyett a Nemzeti Bizottság felirattal
fordult a miniszterhez. A szeptember 4-én kelt dokumentumban az „elbocsátás
módja ellen a Nemzeti Bizottság tiltakozik, azt rosszalja és magyarázatot kér”, to-
vábbá a válasz megérkezéséig az ügyet függõben levõnek tekinti. Mintegy tiltako-
zásképpen a Nemzeti Bizottság elzárkózott a Vörös által javasolt elõléptetések el-
len. Vörös úgy látszik valóban „körmös kézzel” nyúlt feladatainak megoldásához.
Már augusztus 28-án hírt adott a sajtó az elsõ õrizetbe vételrõl, botrányokozásért
és a rendõrség szidalmazásáért.

Megindult a pécsi és baranyai rendõrség átszervezése is. Erdei belügyminisz-
ter személyesen gyõzõdött meg róla, hogy a „megye valósággal át van szõve a sváb
rokoni érdekek és kapcsolatok szálaival”. ( „Sváb nem szavaz a Nemzeti Paraszt-
pártra!” volt 1945. õszén Erdeiék egyik választási plakátja.) Az összes sváb szárma-
zású rendõrt el fogják bocsátani s helyüket csupa alföldi magyar parasztfiúból össze-
válogatott legénységgel fogják feltölteni. Evégbõl tegnap már Pécsre érkezett 280
fõnyi, jórészt Kecskemét környékérõl toborzott magyar fiúkból álló rendõrlegénységi
csoport – számolt be augusztus 31-én az Új Dunántúl. „A belügyminiszternek külön
panasza volt az itteni reakció és az ellene folytatott harc lanyhasága miatt. Ki fogják
telepíteni a svábokat s ehhez jó karhatalom kell. A jó karhatalom kiírtja majd a reakci-
ót Baranyából is” – írta meg a miniszter véleményét a Dunántúli Népszava. A „Pé-
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7 Farkas Mihály megjelenése Pécsett “inkább negatívumokat érlelt, mint pozitív eredményeket. Azok a
hibák, amelyek… szomorú és nemkívánatos eredményekkel jártak… egyáltalában nem voltak vonzó
hatással. Erre egyébként magatartása, beképzeltnek, felfuvalkodottnak, pózolónak látszó »nagyságá-
nak« tudatát tükrözõ egyénisége sem predesztinálta” – emlékezik rá vissza egykori harcostársa Boros
fõispán. Vas Zoltán szerint “erõszakos, mûveletlen, durva fráter volt” = Ernyes… i.m. 34–37., 46., 92.
p.; Varga László: New Yorki beszélgetés Vas Zoltánnal = Magyar Nemzet 1992. okt. 31.
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csett tartózkodó repülõ-bizottság nagy eréllyel végzi munkáját. Eddig is sok elbocsá-
tás történt… a kétes elemek kiválogatása igen helyes és megnyugtató”.

A nagy összecsapásra azután szeptemberben került sor. A vármegyei törvény-
hatóság rendkívüli ülésén titkos szavazással 54:42 ellenében a Független Kisgazdapárt
jelöltje, dr. Komáromy László gyõzedelmeskedett a politikai osztály vezetõségéért foly-
tatott vetélkedésben az MKP jelöltjével, Fajta Károllyal szemben. A vonatkozó belügymi-
niszteri rendelet alapján összehívott városi közgyûlésen a szociáldemokrata Minker
Ádám 49, Vörös László 30 szavazatot kapott, a polgári erõk a kommunista jelölttel
szemben a szociáldemokratát támogatták. A városi közgyûlés határozata ellen a hallga-
tóság heves tüntetésbe tört ki, mely a „hirtelen kitört vihar erejével robbant ki” számol be
az eseményrõl az alulmaradt MKP napilapja. Ezt „csak nehezen lehetett lecsendesíteni,
de újból kitört, amikor bejelentették, hogy 44:30 arányban dr. Gál Lászlót választották
meg a [városi] politikai osztály vezetõjének a kommunista Körmendy Vladimirral szem-
ben. A vihar addig tartott, amíg egy-két elvtársnak nem sikerült a felháborodott tömeget
kivinni az utcára, ahol a tüntetés tovább folyt”. Vörös Lászlót néhány buzgó párthíve a
vállára emelve hordozta meg a város utcáin. A Dunántúli Népszava tudósítója szerint a
karzat közönsége parázs tüntetést rendezett a kommunista párt jelöltje mellett, és a tör-
vényhatósági bizottság munkája ellen. A rendet és nyugalmat csak rendkívül nehezen
sikerült helyreállítani az egy tömegben felvonuló tüntetõkkel szemben. „Ha már együtt
voltak, hát ráadásul végigtüntették a város alkonyba borult utcáit.” A szociáldemokrata
sajtóorgánum külön vezércikkben is foglalkozott az eseménnyel, rámutatva, hogy a
kommunisták megszegték az elõzetes megállapodást, mely szerint csak az SZDP állít-
hat jelöltet a városi kapitány megválasztásakor. Külön figyelmeztetett az újság arra is,
hogy a szocdem párt tagjai álljanak ellen minden beugratási kísérletnek aláírások gyûj-
tésével kapcsolatban. A kommunista párt ugyanis íveket köröztetett a városban, ezeken
szavazatokat gyûjtöttek Vörös rendõrtanácsos érdekében, s elõfordult, hogy ezen ív
aláírását megtagadó szociáldemokrata funkcionáriust letartóztatta a rendõrség.

A város épületein mésszel festett jelszavak jelentek meg. „Éljen Vörös! Éljen
Laki!” – volt olvasható még évekig az Irányi Dániel téri volt Fehér Farkas beszálló-
vendéglõ falán. Mint a Boros hagyatékban található 1945. szeptember 19-én kelt
névtelen jelentés fogalmaz, a „rendõrségi szavazásnál súlyos taktikai hiba történt.
Egyesek a fõispánt is hibáztatják, hogy nem tudott legalább egy helyen többséget
biztosítani”. Az MKP Pécs-Baranyai Szervezete és a Szabad Szakszervezetek Pé-
csi Építõipari csoportja dátum nélküli felterjesztésben a belügyminisztériumhoz for-
dult, mondván „mi pécsi és Pécs környéki dolgozók nem nézhetjük tétlenül és szó
nélkül az itt történteket”. Arra kérték a belügyminisztert, hogy ne fogadja el a tör-
vényhatóság javaslatát, de erõsítse meg állásában a „népi demokrácia nevében”
Vörös László rendõrkapitányt és Fajta Károly tanácsosokat. Lényegében hasonló
események történtek Mohácson is. 1945. szeptember 10-én a város képviselõtes-
tületének ülésén a kommunista párti Laki István az SZDP jelöltjével szemben 21:30
arányban, Géczy József a politikai osztály vezetõje pedig az FKGP jelöltjével
szemben 11:40 arányban alulmaradt. Az MKP mohácsi szervezetének titkára már
másnap fellebbezett Laki és Géci (sic!) elejtése ellen.8
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PÁVA ISTVÁN

8 BML fõispáni iratok 575/1945., Nemzeti Bizottság jegyzõkönyvei, Dunántúli Népszava, Új Dunántúl
idevonatkozó számai. Ernyes… i.m. 84–85. p.
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A közgyûlés fel kellett, hogy terjessze a szavazás eredményét tartalmazó
jegyzõkönyvet a belügyminiszterhez. A belügyminiszteri tárcát ebben az idõben
Erdei Ferenc viselte, az MKP-nek a Nemzeti Parasztpártba beépített embere. Mint
azt Gerõ Ernõ 1944. decemberében Rákosihoz írt levelében említi, Erdei kérte a
kommunista pártba való felvételét. „A határozatunk az, hogy felvesszük, de titok-
ban tartjuk a dolgot.”9

Erdei Ferenc pályafutása során mint belügyminiszter, államminiszter, igaz-
ságügyi, majd földmûvelésügyi miniszter, a minisztertanács elnökhelyettese, a Ha-
zafias Népfront fõtitkára vagy akár a magyar Tudományos Akadémia alelnöke uni-
verzális tehetségnek bizonyult.10 Erdei mellett ott állt államtitkárként Farkas Mihály, a
„demokrácia kipróbált harcosa, aki kemény kézzel védi meg a nép kivívott jogát és
éberen vigyáz a fiatal magyar demokrácia zavartalan fejlõdésére”. Boros fõispán, mi-
után a törvényhatóság javaslatát hetekig elfektette, azzal a kéréssel fordult Farkas
Mihályhoz, hogy a közgyûlésen meghozott szavazási eredmény ellenére az MKP je-
löltjét, Vörös Lászlót nevezze ki rendõrkapitánynak a belügyminiszter. A szociálde-
mokraták továbbra is rendületlenül azt vallották, hogy a rendõrség, mint a közbizton-
ság szerve nem lehet pártrendõrség, a Dunántúli Népszava ismételten felvetette,
hogy miért késik a pécsi rendõrség vezetõinek a kinevezése, miért késik a rendõrség
átvétele. Az újság tudni vélte, hogy a városi és vármegyei vezetõk kinevezése tár-
gyában hozott közgyûlési határozat a belügyminisztériumban Dömötör tanácsos
asztalán fekszik. „Feszült érdeklõdéssel várja Pécs város egész társadalma a rend-
õrség vezetõinek kinevezését. Azonban Boros doktornak, a fõispánnak nem volt ide-
je és módja (!) a legilletékesebb megbeszélést folytatni”. Ezért a pécsi rendõrség
„egész személyzetének ma rendezetlen, sõt egyes vonatkozásokban rendetlen a
helyzete”. A fõispán október 17-én adott nyilatkozatot a Dunántuli Népszava kérdé-
seire. „Nem hinném, hogy a kinevezések elhúzódnának a választás utáni idõre. Erre
elõreláthatóan rövid idõn belül sor kerül.” A késedelmet egy belügyminiszteri belsõ
ügy elintézése okozza, vélekedett, noha éppen õ volt az, aki a szeptember 14-én kelt
közgyûlési határozatot az elõírt három nap helyett, csak a szeptember 28-i fõispáni
értekezleten adta át a belügyminiszternek.
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EMLÉKLAPOK 1944/45-RÕL I. RÉSZ

9 A szintén kommunista érdekeket szolgáló budapesti fõkapitány, Sólyom László 1945. februárban a
FKGP-be próbált beépülni = Thassy Jenõ: Hátraarc. Bp., 1999. 152–153. p.; Új Dunántúl 1945.
szept. 18.; Moszkvának jelentjük. Bp., 1994. 13. p.

10 Erdei egyforma ügyességgel tudta kiszolgálni a debreceni ideiglenes kormányt, Rákosi Mátyást, és
az 1956-os forradalmat. (Ott volt Tökölön Maléter Pál kíséretében!) Nem volt háttérbe szorítva Kádár
János alatt sem. Nagy Ferenc emlékiratai szerint „örökké tartó bûne az új rendõrség felállítása. …
gyûlölte a régi közigazgatást és a legobskurusabb alakokat is szívesebben látta közigazgatásban és
a rendõrségben, mint a legmegbízhatóbb régi szakembert… A maga bosszú érzetének a végrehajtá-
sát látta a rendõrség minden lépésében.

83
PSz_2009-02.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\2009-02_Nyar\2009-02_Nyar_Uj.vp
Thursday, February 14, 2013 10:52:13 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



...a tükörben, akárhogy is nézek, csak õt látom
Goldstein Imre

Kiss E. Viktor – egy pécsi orvos emlékezetére
1909–1993

Pilisvörösváron született 1909. április 13-án. Szülei pécsiek voltak, röviddel
a születése után vissza is tértek ide, a helyváltoztatás alighanem a kõszénbánya
aknász édesapjának ottani alkalmazásával volt kapcsolatban. Édesanyja 30 éves
korában tüdõbajban meghal Pécsett, négy gyermeket hátra hagyva. Édesapja új-
ból nõsül, majd elesik az elsõ világháborúban. A hadiözvegy beadja a gyerekeket
az árvaházba. Innen a lánygyermek késöbb eltûnik. Az öccsét az elemi iskolából a
papok veszik védõszárnyuk alá, egyetemet végzett lazarista szerzetes lesz, majd
haláláig lelkész egy nógrádmegyei faluban. Bátyja Pécsett lesz hentesmester.

Apám a Belvárosi Elemi Fiúiskolába járt a Széchényi téren, ahová késöbb én is
jártam. Csakhogy õ, mint mesélte, társaival télen mezítláb taposta a havat. Utána a
ciszterciekhez ment gimnáziumba. Közben mostohaanyja magához vette, az iskola,
majd az egyetemi évek alatt besegített neki a mai Hunyadi utcai trafikjában. Ugyanitt
laktak egy kis házban a Kaposvári utca beágazódása felett. Az udvarból egy fenyõ
magasodott ki a kerítés fölé, õ ültette valaha. Sokszor néztük arra jártunkban. Néhány
éve elõször a fenyõ tûnt el, majd a házat bontották le, jó, hogy már nem látta. Az orvosi
egyetemi éveirõl nem igen mesélt. 1933-ban végzett, az Ángyán János professzor ve-
zetése alatt álló Belklinikára került díjtalan gyakornoknak. A belgyógyász szakorvosi
vizsga után, 1936-ban Gyárvárosra költözött, ott lett városi orvos. Élni, mozogni kez-
dett, társaságba került, vett egy Adlert – ma ez talán BMW-számba menne. Megismer-
te anyámat, aki dr. Schwarz Vilmos városi orvos lánya volt. 1939 tavaszán esküdtek,
egy nappal miután anyám konvertált és napokkal a második zsidótörvény érvénybe
lépte elött. Apám testvére adta össze õket. A gyárvárosi házat ahol laktak, nem
messze a mohácsi országút keresztezõdésétõl, nemrég bontották le.

Ezerkilencszáznegyvennégy július negyedikén anyám szülei azon 3500 get-
tóba zárt zsidó között voltak akiket Pécsrõl marhavagonban vittek Auschwitzba.
Anyám, mint árja párja mentesült ettõl, de negyvennégy õszén bujdokolni kénysze-
rült. Velem terhesen húzta meg magát apám betegénél, a romonyai vegyesbolt tu-
lajdonosának nyári konyhájában, az udvar végén. Ezt a bátor embert Kemény La-
josnak hívták, felesége segítségével rejtegette és táplálta anyámat. Apámat a
gyárvárosi patikus feljelentette, mondván, a doktornak zsidó felesége van, angol
rádiót hallgat, a szövetségesek gyõzelmét várja. (A háború után eljött szüleimhez,
kérte, az igazolási eljáráskor ne valljanak ellene, megtették). Nagykanizsára inter-
nálták. Ebben az idõszakban egymásnak álnéven és virágnyelven írt leveleik, a
megrázó dokumentumok rám maradtak. A háborút követõen apám épségban ha-
zakerült. Januárban anyám is megérkezett Romonyáról, három hónappal késõbb
pedig megszülettem.
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Beköltöztek nagyszüleim elárvult József utcai lakásába, apám átvette nagy-
apám praxisát és mindvégig itt maradtak. A következõ években, évtizedekben ren-
dezett életet éltek. Apám azon kevés pécsi orvos közé tartozott, aki a körzet mellett
privát praxist is tartott. A rendelõ a lakásban volt, röntgenkészülékkel, laborral, ult-
rahangos besugárzó készülékkel, kvarclámpával. Hasvízcsapolást, mellkasrönt-
gent, kontrasztanyagos gyomor-bél vizsgálatot, próbareggelit, mikroszkópos diag-
nosztikát végzett, spermiumokat számolt. Ma már nemlétezõ, sokoldalú orvos volt.
A betegek jöttek. Az OTI-ból élek, mondta. Közvetlen, barátságos, mély empátiával
rendelkezõ ember volt.

Apám erõssége – ezt negyvenéves orvosi gyakorlat tapasztalatával állítom
– az volt, hogy odafigyelt amit a betegek mondtak, és ami még fontosabb, türelme-
sen meghallgatta õket. A váróban kint ültek a betegek, többségük a környezõ fal-
vakból jött, vártak, apám egy órát is eltöltött egy pácienssel. A sváb cselédlány –
mert a szocializmusban ez is volt – szórakoztatta õket. Milyen messzirõl jön, kér-
dezte szörnyülködve, hát közelebb nem volt orvos? Betegeirõl otthon kartotékot,
kórlefolyást vezetett, amibe számos megfigyelés belekerült. Ideges, nem bírja a
rendszert, írta egyik páciensérõl.

Az Ágoston tér környéke és a Havihegy oldala volt a körzete. Az elsõ évek-
ben a körzeti orvosi rendelõ is a lakásban volt, majd egymást követõen az Ágoston
tér két épületében – az egyiket direkt e célra építették. Mára mindkettõ a tér rende-
zésének esett áldozatul. A kezdeti idõben egy helyiségben, egyidõben két orvos
rendelt. A környék betegei még tisztelték és hittek az orvosnak. Apám sokszor
mondta, hogy körzetének a betegei az egyszerü fehérnemûben sokkal kedveseb-
bek neki, mint a selyem alsónadrágos belvárosi klientúra. Gyakran hívott össze be-
tegeihez orvosi konzíliumot, többnyire egyetemi tanárokat. Kudász Józsefet, Barta
Imrét, Póka Lászlót, Kiss Tibort, Burger Tibort, akik vele együtt vizsgálták a betege-
ket… és utána még beültek a lakásba egy pohár borra. Alkalmasint a beteg is velük
tartott. Ó, hova tüntek ezek a régi szép idõk?

Az ötvenes években apám Thán Nándor és Arató (meghalt autóbalesetben
az Egyetem utca sarkán) mellett a három vagy négy pécsi orvos egyike volt, akik-
nek autójuk volt. Kis, kétüléses háború elötti Fiat-Topolinója (CD 508) ismert volt a
városban. Elegánsan, Eden-kalappal, mindig fehér ingben, barna bõr orvosi táská-
jával járt betegeihez. Napi öt – tíz látogatása volt, néha éjjel is kihívták, gyakran fa-
lura. Napi huszonnégy órát volt elérhetõ, hétvégeken is.

Családhoz kötõdõ otthonülõ ember volt. Társadalmi szervezetnek nem volt
tagja. Határozott politikai véleménye csak a baráti körben volt ismert. Elveihez min-
den rendszerben hû maradt. Még a háború elött, vagy az alatt az orvosi kamara tit-
kára a szemére hányta, hogy a Jézus Szíve körmeneten nem vett részt. Háború
után ugyanez a kollega – ma utca van Pécsett elnevezve róla – megkérdezte mi az
oka, hogy a május elsejei felvonuláson nem vett részt (soha). Aranyerem van,
mondta apám, megmutassam?

Anyám nyitott, polgári légkört teremtett otthonunkban. A televízió elötti kor-
szakban a belvárosban élénk társadalmi élet folyt. Alig telt el nap, hogy valaki egy
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kávéra be ne ugrott volna, többnyire bejelentkezés nélkül. Apám esténként általá-
ban hétig rendelt. Ha már ott volt valaki, fehér sebészkötényében beült a lakásba
egy kávéra és egy cigarettára. Alkoholt alig ivott. Viszont az édességet nagyon sze-
rette. Szerencsém, hogy nem vagyok cukorbajos, szokta volt mondani. Hangver-
senybérlet, szinházlátogatások, ebéd utáni kávézás termoszból a Mandulás alatti
erdõben, esti összejövetelek tették az életüket változatossá. Apám bérmaapja, So-
mogyi Géza látogatott gyakran bennünket, aki Pécs történelmével (is) foglalkozott,
a csatornaépítéskor talált római érméket hozta ajándékba. Legkellemesebb emlé-
keim közé tartoznak a vasárnapi otthoni ebédek András bácsival, a zárkózott, de
végtelenül jó humorú dr. Bokrétás Andrással, apám régi barátjával. Néha Buda-
pestre kirándultunk, alkalmasint vasárnap reggeltõl estig. Az ötvenes-hatvanas
években nyaranta három hetet Tihanyban töltöttünk, összetartó, pécsi és budapes-
ti, többnyire orvosokból álló társaságban. Sok névre emlékszem, látom õket a móló
elõtti szálloda teraszán fürdõruhában ülni. Még ott volt a sarkon az akvárium, elõtte
kanyarodott be a füredi út és a parasztlányok a faluból kecskekörmöt árultak.

A hatvanas években kinyíltak a határok, szüleim román, illetve szovjet hajó-
val két egymás utáni évben Egyiptomban voltak. A pécsi útlevélosztály vezetõje
apám betege volt, így évente kaptak „nyugati” útlevelet. Bejárták Nyugat-Európát,
anyám négy nyelven beszélt folyékonyan. Minden évben Riccionéban vagy Duinó-
ban pihentek egy hetet az út végén. Soha étteremben nem voltak, csak ha kint élõk
meghívták õket. A hazai szalámit, májkonzervet ették, a kávéfõzõt is magukkal vit-
ték – aki ebben az idõben Nyugatra utazott ismeri ezt az életmódot.

Hatvanéves korában nyugdíjba ment, a praxist még több mint húsz évig to-
vább folytatta, kellett a pénz, de az elfoglaltság is. A manuális és mûszeres tevé-
kenység egyre inkább háttérbe szorult, ma azt mondanánk, a pszichoterápia került
elõtérbe. Az orvosi szakirodalmat ezután is rendszeresen olvasta. Szakmai fejlõ-
désemet szakadatlan érdeklõdéssel kisérte, bár én két, számára idegen szakot vá-
lasztottam. Végtelenül jó levélíró volt. Hosszú, szellemes beszámolóit a pécsi saj-
tóból kiollózott mellékletekkel tüzdelte. Nemcsak szüleimmel, de a várossal is
állandó kapcsolatban maradtam.

Nyolcvannégy éves volt, én ekkor már hosszú évek óta Németországban él-
tem, amikor, gondolom hetekig tartó mentális elõkészületek után, immár a rosszin-
dulatú betegségtõl megkínoztatván, tízenötperces folyékony, szabadon elõadott
köszöntõt, búcsúzót tartott kollegáimnak németül a klinika karácsonyi ünnepségén.
Hazamentünk, felhúzta pizsamáját – már a repülõtéren mondta meghalni jött hoz-
zám – és egy héttel késõbb az ágyamban elaludt örökre. Áldassék az emlékezete!

dr. Kiss Iván
Essen
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In memoriam Marton István
1928–2009

A 2009. április 14-én Erreth Lajos utcai házának udvarán elhunyt dr. Marton Ist-
ván. Jászárokszálláson született 1928. szeptember 4-én. Szülei Pécsre költöztek,
édesapja a Bártfa utcai elemi iskola igazgatója volt, fia a Ciszterci Rend Nagy Lajos
Gimnáziumának tanulója lett. A jogi egyetem elvégzését követõen – ahol szenvedélye-
sen hódolt a labdarúgásnak – elõbb a szénbányánál jogtanácsosként, majd a Mecseki
Ércbányászati Vállalatnál 1956-tól 1989-es nyugállományba vonulásáig a jogügyi osz-
tály vezetõjeként, 2000-tõl ügyvédként tevékenykedett. Munkássága idején emelkedett
meghatározó gazdasági tényezõvé a városban az uránbányászat, ekkor létesültek a
bányaüzemek és egyéb fontos létesítmények, ekkor épült Uránváros, miközben intézte
a 7–8 ezer fõnyi személyi állomány ügyes-bajos dolgait. Felesége Kapoli Mária, két
gyermekük született, Gyõzõ és Eszter.

Mindig is érdeklõdött a köz ügyei iránt. Az 1983-ban megalakult Pécsi Városszé-
pítõ és Városvédõ Egyesület tagja lett, az egyesület elnökének 1986-ban választották
meg. Vezetése alatt az egyesület a város közéletének meghatározó tényezõjévé vált. A
Pécsi Nemzeti Színház felújítása érdekében jótékony célú díszelõadást szervezett,
1987-ben fölavatta a városnak adományozott Hild-emléktáblát, ebben az évben adott
otthont Pécs az országos városvédõ találkozónak. 1988-ban az õ vezetésével jelentet-
tük meg a köztemetõ neves halottait tartalmazó kiadványt. Elnöksége idején támogatta
az egyesület a repülõs emlékmû létrejöttét, helyeztük vissza a Széchenyi térre az idõjá-
rásjelzõ házikót, ekkor sikerült elhelyezni a Szigeti úti régi Hadapród Iskola (ma a PTE
ÁOK) épületének udvarára a Zrínyi-szobrot. Elnöksége idején valósítottuk meg a városi
utcanév magyarázó táblákat, és a híres események, személyiségek emléktábláit, ez
idõ tájt indult el a városházi toronymuzsika, támogattuk a PTE Ifjúság úti központjának
udvarán a Kitaibel Pál-szobor fölállítását. Lelkesen irányította a „Pécs az én városom”
címû, a Városi TV-ben folyó diák-városismereti versenyeket. Az egyesület olyan jelen-
tõs alapítványokat indított el, mint a Kálvária, a Zsolnay Mauzóleum, a Szent Háromság
szobor, a Szép Tiszta Pécsért, a Szent István szobor, valamint a fiatal muzsikusokat
segítõ Opus Alapítvány. Az egyesület mûködésének irányításában, a vezetõség és a
szakosztályok munkájának összehangolásában, a rendezvények kezdeményezésé-
ben, szervezésében, támogatásában Marton István szintén jelentõs szerepet vállalt.

Az országos szakmai jogász-szervezetnek 1975-tõl 1990-ig, az országos város-
védõ szervezetnek 1988-tól 1990-ig vezetõségi tagja. Az Ércbányász SE elnöki tisztsé-
gét 1962-tõl 1965-ig, a PMSC sakk-szakosztályi elnöki tisztségét 1972-tõl 1990-ig töl-
tötte be. Miniszteri kitüntetések mellett munkáját 1990-ben Zsolnay-emlékéremmel,
1993-ban Podmaniczky-díjjal, 2000-ben Városháza Emlékéremmel, 2006-ban Pro
Civitate kitûntetéssel, 2008-ban az Országgyûlési Érdemérem ezüst fokozatával ismer-
ték el. Egészségi állapota megromlásával az elnöki tisztet a 2008-as közgyûlésen adta
át, amelynek díszvendége dr. Szili Katalin, az országgyûlés elnöke volt.

Vargha Dezsõ
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SÜLE TAMÁS

CSONTVÁRY, AHOGYAN AZ ÉREMMÛVÉSZEK LÁTTÁK

Az egészségügy sok nagy mûvészt adott hazánknak. Így például az orvosok
közül Csáth Géza és Németh László irodalmunk, Medgyessy Ferenc szobrásza-
tunk kiemelkedõ alakja volt. Gyógyszerészeink közül Tömörkény István és Örkény
István íróként, míg Rippl-Rónai József és Csontváry Kosztka Tivadar festõként let-
tek halhatatlanok. Halálának 90. évfordulóján Csontváry emlékezetét idézzük most
fel az éremmûvészek segítségével. (Az életrajzi és mûvészettörténeti vonatkozá-
sokat csak annyiban említjük, amennyiben a „térben és idõben” történõ beillesztés-
hez és a numizmatikai emlékek tárgyalásához szükségesek.)

A festõ-óriás életét és életmûvét könyvtárnyi irodalom tárgyalja, míg a vele
kapcsolatos gazdag éremmûvészeti emlékekkel eddig csupán néhány cikk foglalko-
zott. Az alább részletezendõ érempályázat kezdeményezõje, Romváry Ferenc rész-
letesen kívánta ismertetni a Janus Pannonius Múzeum évkönyvében a Csontváry
érmeket, de dolgozata kéziratban maradt. Míg ezen sorok írója 16 évvel ezelõtt adott
hírt e numizmatikai kuriózumról.1

Az életében és utána is sokáig mellõzött, de ma már méltán világhírû festõ-
mûvész 1853. július 5-én, a Felvidéken, Kisszebenben született. A gimnázium
után apja kereskedõnek adta, de õ késõbb kitanulta a gyógyszerészetet. Elõbb
Iglón  és Eszéken, majd Gácson, itt már saját gyógyszertárában volt patikus.

Mint önéletírásából ismeretes, elsõ rajzát 27 éves korában az iglói patika elõtt
egy vénypapírra készítette az ott álldogáló ökrösszekérrõl. Ekkor jelentkezett az egész
további életét meghatározó, festõi elhivatottságát sugalló hallucinációja, amely szerint
õ lesz „a világ legnagyobb napút festõje, nagyobb Raffaelnél”. És õ hitt a belsõ hang-
nak, mert ettõl kezdve tudatosan készült a mûvészi pályára. Így írt errõl: „Ihlettség és
akaraterõ a szárnyaim”. Késõbb nyilvánvalóvá vált tudathasadása (schizofrenia), ami
befolyásolta zseniális festészetét is. Részben ezzel magyarázható és ennek ismereté-
ben érthetõ meg oly jellegzetes szín- és formavilága, figuráinak lelki torzulást sugalló
arckifejezése. A természet ábrázolása sem szokványos nála. Sajátos eszme- és jel-
képrendszerében különleges helyet foglaltak el a növények és az állatok. Kedvelt fájá-
ról ezt írja: „A cédrus bölcselõ. Lakhelye a teremtõ magány tája, az idea szülõhelye.
Alakja a mindenség tökéletességének kifejezõje, környezete kultikus cselekmények
színhelye.” Ez a különös esztétikájú, élõhelyén is bizonyos misztikummal övezett fa
más festõk képein is feltûnik, de egynél sem olyan meghatározó motívum, mint
Csontvárynál. Állatábrázolásairól Zombori így vélekedik: „korai képeinek egy része,
úgy is mondhatnánk, hogy állatportrék.2 Késõbb is gyakoriak festményein és rajzain
az állatok, s bár nem kapnak ilyen hangsúlyos szerepet, ott vannak, a tájtól elválaszt-
hatatlanok és szimbolikus szerepük gyakran kétségbevonhatatlan.” Persze nem be-
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1 Süle Tamás: A pécsi Csontváry Múzeum éremgyûjteménye = Az Érem, 1993, 49, 35–38. p.; Süle
Tamás: Csontváry patographiája érmeken = Orvosi Hetilap, 1993, 134, 867–869. p.

2 Zombori Lajos: Csontváry állatábrázolásai = A JPM Évkönyve, 1981, 26, 205–219. p.
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tegsége, hanem zseniális tehetsége tette korunk egyik kiemelkedõ festõjévé. A hánya-
tott sorsú zseniális mûvész 1919. június 20-án „verõérgyulladásban” a budapesti Szt.
János Kórházban halt meg. Sajnálatos módon kórrajza elveszett, mindössze egy
anyakönyvi bejegyzés maradt róla.

Nagy festõnk emlékét korábban csupán néhány érem (Borsos Miklós, Kis
Nagy András, Kis Kovács Gyula, Kubászova Tamara, Szkok Iván alkotásai) és az
1977-ben kibocsátott, ún. festõsorozat részeként egy ezüst 200 forintos emlék-
pénz (Garányi József) õrizte. Ma már minden idõk magyar nagyjai között vélhetõen
elsõ helyre került a róluk készített emlékérmek számát tekintve, ugyanis 1984-ben
tisztelgésként géniusza elõtt a pécsi Csontváry Múzeum, ahol életmûvének közel
fele és fõ mûveinek 4/5-e található, a múzeum 1983-as jelentõs bõvülésének, újbóli
avatásának alkalmából érem-pályázatot hirdetett.

A Csontváry Múzeum a Magyar Népköztársaság Mûvészeti Alapja és a Ba-
ranya Megyei Tanács Mûvelõdési Osztálya támogatásával pályázatot írt ki. A mé-
retet maximum 15 cm-ben szabták meg, míg lehetséges anyagként a fémet, a fát
és a plexit jelölték meg. Sokszorosítás esetén maximum 10 db készülhetett. A pá-
lyázatra meghívót kapott, aki az addigi nyolc pécsi Kisplasztikai Biennálén, illetve a
négy soproni Érem Biennálén részt vett, továbbá a Magyar Képzõ- és Iparmûvé-
szek Szövetsége Dél-Dunántúli Szervezetének tagja. A díjazás 15 000–10 000–
5000 Ft volt. A beérkezett alkotásokat 3 tagú zsûri bírálta el.

A 25 éve kiírt pályázatra a beadási dátumig (1984. július 15.) 48 mûvész 112
érmet küldött be. Ezek a múzeum elõcsarnokában állandó kiállításon voltak láthatók
Csontváry gyógyszerészi oklevele, írásos mûvei, kiállítási katalógusai és a róla szóló
fontosabb monográfiák társaságában. Ugyancsak itt helyezték el Gerlóczy Gedeon
(1895–1975) építész portrészobrát, Jálics Ernõ alkotását. A fiatal építész 1919-ben,
nagyapai örökségébõl megvásárolta és ezzel megmentette a pusztulásra ítélt, az
akkor még félreismert, semmire sem becsült életmûvet. Egész életében a festõ elis-
mertetésén fáradozott és tevékenyen közremûködött az 1973-ban megnyílt pécsi
Csontváry Múzeum létrehozásában is. (Ismeretes, hogy Pécsett Romváry Ferenc
mûvészettörténész, a Janus Pannonius Múzeum akkori osztályvezetõje volt a kez-
deményezõje és fõ szószólója a Csontváry kiállítás megvalósításának.) A pályáza-
ton az alábbi mûvészek vettek részt:

1.)  Bokros László 25.) Kubisch János
2.)  Budahelyi Tibor (dijazott) 26.) Léderer Tamás
3.)  Czinder Antal 27.) Lóránt Zsuzsa
4.)  Cseh István 28.) Miró Eszter
5.)  Cséri Lajos 29.) Mladonyiczky Béla
6.)  Csiby Mihály 30.) Nagy István János
7.)  Csoma Gergely 31.) Ócsai János
8.)  Csúcs Ferenc 32.) Osváth Mária
9.)  Duray Tibor 33.) Pató Róza
10.) Sz. Egyed Emma 34.) Pálffy Katalin
11.) Farkas Ádám 35.) Pál-János Ervin

89

CSONTVÁRY, AHOGYAN AZ ÉREMMÛVÉSZEK LÁTTÁK

89
PSz_2009-02.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\2009-02_Nyar\2009-02_Nyar_Uj.vp
Thursday, February 14, 2013 10:52:14 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



12.) Fischer György 36.) Renner Kálmán
13.) Gábor Móric 37.) Sebestyén Sándor
14.) Gál András 38.) Soltra Elemér
15.) Gera Katalin 39.) Szabó Béla
16.) Hadik Gyula 40.) Szanyi Péter (dijazott)
17.) Herczeg Klára 41.) Ifj. Szlávics László
18.) Huber András 42.) Szunyogh László
19.) Illyés Antal (dijazott) 43.) N. Szûcs Ilona
20.) Kalmár János 44.) Tóth Endre
21.) Kákonyi István 45.) Varga Géza
22.) Kenéz László 46.) Varga Géza Ferenc
23.) Kiss györgy 47.) Várnagy Ildikó
24.) Klicsu Lajos 48.) Záhorzik Nándor

Érdekes megfigyelni az érmeken, hogy a mûvészek közül, kit mi ragadott meg
a festõ életmûvébõl. Legtöbben a híres Önarckép alapján mintázták meg a mûvész
portréját, de sokan külön kihangsúlyozták a „lélek tükrének” is nevezett nagy szeme-
it, amint az szembetûnõen látható Czinder Antal érmén és Fischer György plakettjén.
Mint látjuk, Czinder a hatást fokozandó elefántcsont betéttel emelte ki a szem fehér-

jét. Mások legismertebb mûveit, illetve azok részleteit választották alkotásuk fõ témá-
jául. Talán nem meglepõ, hogy a kiválasztott motívumok zöme a kóros lelki folyama-
tot tükrözõ ábrázolás. Illyés Antal háromtagú Hódolat Csontvárynak c. díjazott
érem-sorozatán a portré mellett a hortobágyi hídon, a magányos cédruson és a Pa-
naszfal torz alakjain kívül egy-egy jellemzõ Csontváry idézet („Mi a fõ motívum a
pusztán”, „Ismerem az utat, amerre mennem kell”, „A világot túlszárnyaltam”) is utal
a festõ személyiségére. Szanyi Péter ugyancsak díjazott munkái közül kiemeljük a
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Czinder Antal: Csontváry. öntött bronz, elefántcsont betét, Ø 110 mm
Fischer György: Csontváry. öntött bronz, 100x100 mm
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Magyarok bejövetele, vagy Apotheosisnak is nevezett kép részletét ábrázoló érmet,
melyen Árpád vezér helyett Csontváry zsakettben ül, gúnyosan visszanézõ tevéje
hátán és vezeti „népét”, beteg lelkének furcsa, szedett-vedett seregét. Lóránt Zsuzsa

alkotásainak témáját a Mária kútja Názáretben és a Panaszfal bejáratánál Jeruzsá-
lemben c. festményeknek ugyancsak pathologiás ember- és állatábrázolást mutató
részletei képezik: a Mária a kútnál 115x82 mm-es és a Scharf Móric a panaszfalnál
c.105x85 mm-es színes, festett plakettek fából készültek.

Akadt olyan mûvész is, aki nonfiguratív ábrázolással, illetve az életmûtõl el-
vonatkoztatott szimbólumokkal kívánta Csontváry mûvészetének lényegét kifejez-
ni. Ezek közé tartozik Budahelyi Tibor, aki ugyancsak díjat nyert Csontváry és én
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Illyés Antal: Hódolat Csontvárynak I. öntött bronz, Ø 90 mm
Illyés Antal: Hódolat Csontvárynak II. öntött bronz, Ø 95 mm

Illyés Antal: Hódolat Csontvárynak III. öntött bronz, Ø 95 mm
Szanyi Péter: Csontváry (hátlap) öntött bronz, Ø 110 mm
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c., hat darabból álló sorozatával, melyen párhuzamos, idõnként elhajló vonalak, il-
letve körök, majd festõ-palettát formázó alakzatok segítségével próbálta kifejezni
mondandóját. Érmeinek anyaga sem hagyományos, hiszen króm, sárgaréz, vörös-
réz, hõkezelt acél, felületkezelt öntöttvas, barnított acél és fa kombinációiból ké-
szültek. Szemléltetésül a szokványosnak nem mondható éremegyüttesbõl egyet
képen is bemutatunk. Meglepõ módon, a pályázaton a pécsi mûvészek közül csak
Soltra Elemér vett részt, aki három éremmel gazdagította a kiállítás anyagát.

Korábban a lenyûgözõ Csontváry festmények mellett az éremkiállítás meg-
tekintése is élménnyé avatta a múzeumi látogatást, de sajnos, már hozzávetõlege-
sen egy évtizede az egyedülálló nagyságú érem kollekció raktárba (?) került, így
belõle jelenleg egyetlen darab sem látható! Természetesen a huszonöt éve lezajlott
pályázat után is készülhettek Csontváry érmek, de biztosan csak egyrõl van tudo-
másunk, melynek alkotója ismeretlen. (Az érem bal oldalán található ugyan mes-
terjegy, de a „kombinált” monogramot nem sikerült megfejteni.) A kb. 110x110 mm
nagyságú, négyzethez közelálló, de szabálytalan alakú plakett bal oldalán két fa
(cédrus), jobb oldalán a fák ágai alatt a festõ szembenézõ portréja, legalul pedig
Csontváry felirat látható. Anyaga szürke fém (spiáter?), hátlapja üreges.

A „medicina in nummis” témakör iránt érdeklõdõk kedvéért említjük meg,
hogy a Huszár-Varannai és a Csoma katalógusok a kezdetektõl 1994-ig közel
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Lóránt Zsuzsanna: Mária a kútnál. festett fa, 115x82 mm
Lóránt Zsuzsanna: Scharf Móric a Panaszfalnál. festett fa, 105x85mm
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4000 érem adatát közlik, de sajnos a fentebb tárgyalt Csontváry érmeknek csak tö-
redéke lelhetõ fel bennük, aminek valószínûleg az a legfõbb oka, hogy a pécsi
Csontváry pályázatra beérkezett alkotások részletes numizmatikai feldolgozása és
közkinccsé tétele még nem történt meg. 3

Befejezésként Weöres Sándornak azt a versét idézzük, melyet a Gerlóczy
képgyûjtemény elhelyezése alkalmából írt és amelyet a múzeum megnyitójára
Szokolay Sándor megzenésített és Tillai Aurél kórusa adott elõ a megnyitón:

„Örvendj, Pécs! Csontváry hatalmas vásznai eztán
Múzeumod mélyén keltenek áhítatot.
Gyûl a zarándoknép tereden, ha csodálni kívánja
Mária kútját és õsrege cédrusait.
Így hág Pécs a világ tetejére, hol isteni Etna,
Szebb a valóságnál, mennyet emelve honol.”
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Budahelyi Tibor: Csontváry és én II. fa, hõkezelt acél, sárgaréz, 80 mm

Csontváry érmek és dokumentu-
mok a Múzeum elõterében (1993)
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3 Huszár Lajos, Varannai Gyula: Medicina in nummis. Hungarian Coins and Medals Related to
Medicine. Bp., 1977. 31. p.; Csoma Mária: Medicina in nummis. Magyar orvosi érmek katalógusa
1974–1994. Bp., 2000. 27. p.
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TÜSKÉS TIBOR

HAMVAS BÉLA
1897–1968

Tud-e egy tanár a gimnazista diákra hatással lenni, tud-e a diáknak ízlését
alakító, értékítéletét meghatározó, életre szóló élményt, indítást adni? 1947-48-ban
nyolcadikos, érettségi elõtt álló kanizsai diák voltam. Akkor adta kezembe egyik ta-
nárom a Diárium címû folyóirat számait, ebben a folyóiratban olvastam elõször Ham-
vas Béla írását Weöres Sándorról (és olvastam részletet Várkonyi Nándortól a
Sziriat oszlopai folytatásából). Tanárom hívta föl a figyelmemet az Egyetemi Nyom-
da kiadásában és Hamvas Béla szerkesztésében megjelent füzetsorozatra, és eb-
ben a sorozatban – André Gide, C. G. Jung, Paul Valéry, John Cowper Powys és
mások tanulmányai mellett – mélyedhettem el Hamvas Béla A száz könyv címû
esszéjében. A címlap belsõ oldalán olvastam a minden bizonnyal általa fogalmazott
önjellemzést: „Hamvas Béla (szül. 1897) könyvtáros. Lélektani, szociológiai, esztéti-
kai, filozófiai és irodalmi tanulmányai a legkülönbözõbb folyóiratokban jelennek meg.
Érdeklõdése egyetemes...” Lélegzetelállító vállalkozás – gondoltam akkor. Melyik az
a száz könyv, amelyet „az ostromlott világból” meg kell menteni? Melyik az a száz
könyv a világirodalomból, amelyet ismerni kell? És hogyan lehet róluk öt-tíz-tizenöt
sorban írni, jellemzést és értékelést adni? Például így: „Li-tai-pe. Ez a teaillatú költé-
szet. Ez a virágzó õszibarackfák költészete. Ez a tiszta kék tengervízben fürdõ fiatal
leányok költészete. Ez a májusi fülemüledalok költészete. Ez a legmulandóbb költé-
szet, – a halhatatlanság költészete.”

És 1947-48: ez volt az az idõ, amikor Hamvas Béla nevét és mûveit – más szel-
lemi értékekkel, például az egzisztencialista filozófiával, Bartók zenéjével, Weöres és
mások költészetével együtt – zárolták, tiltott gyümölccsé, a könyvtárakban nem köl-
csönözhetõ anyaggá nyilvánították. 1948-ban jelent meg a Moszkvából hazatért Lu-
kács György Új magyar kultúráért címû tanulmánykötete, ennek a kötetnek az írásai
mondták ki az említett értékekre a jövendõ sorsukat hosszú idõre eldöntõ anatémát.
Csaknem négy évtizednek kell eltelnie majd ahhoz, hogy Hamvas Béla neve és élet-
mûve ismét értékének megfelelõ súllyal visszakerüljön a honi szellemi életbe.

Mert ki volt Hamvas Béla? Könyvtáros és „idealista” filozófus. Jókai Anna egy
1991-es tanulmányában (A töve és a gallya) három nevet ír egymás mellé, három
párhuzamos életmûvet vet össze, Várkonyi Nándor, Hamvas Béla és Kodolányi Já-
nos munkásságát, melyhez okkal társíthatjuk Weöres Sándor költészetét, Kerényi
Károly mitológia-kutatásait, és nevezhetjük õket – éppen Hamvas Béla szavával –
„sugárzásos embereknek”.

Vállalt feladatunk nem Hamvas Béla munkásságának a méltatása, nem is az
említett párhuzam kibontása (máig hiányzik például egy alapos Hamvas-pályakép, ne-
tán egy megbízható, részletes életrajz), csupán azoknak a szálaknak a számbavételé-
re vállalkozunk, amelyek Hamvas Béla mûködését Pécs szellemi életéhez fûzték.
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A Pozsonyból Pécsre települt Erzsébet Tudományegyetem elsõ tudományos
folyóiratát, a Minervát 1922-tõl 1934-ig, Pécsrõl történt távozásáig Thienemann Tiva-
dar szerkesztette. Ezt követõen az egyetem Pannonia címmel új tudományos folyóira-
tot indított. A lap alapítója Koltay-Kastner Jenõ volt. A Pannoniát 1937-tõl társakkal,
majd 1939-tõl egyedül Halasy-Nagy József szerkesztette. Hamvas autonóm szellem

volt, nem kapcsolódott társaságokhoz, szellemi csoportosulásokhoz, de ha neki ro-
konszenves helyrõl kéziratot kértek tõle, nem zárkózott el. Minden bizonnyal Halasy-
Nagy József volt az, aki Hamvast a Pannonia munkatársai közé hívta. A folyóirat
1938-ban, 1940-ben és 1941-ben három fontos dolgozatát közölte. A mai világ képe
(Szellemi élet) valójában a lap szemle rovatában megjelent könyvismertetés, a Kornis
Gyula szerkesztette A mai világ szellemi élete címû kötethez fûz eredeti, „elmeébresz-
tõ” és egy lábjegyzetben a szerkesztõ által is vitathatónak mondott gondolatokat. A
melankólia anatómiája Robert Burton, egy 17. századi angol „egzisztencia-filozófus”
gondolatvilágát ismerteti. (Ebben a tanulmányban írja Hamvas az alább idézett hiteles
és költõi szépségû mondatokat a könyvtáros hivatásáról.) A harmadik, Szellem és eg-
zisztencia címû dolgozatban Karl Jaspers filozófiáját méltatja.

E tanulmányokat a Pannoniában minden bizonnyal az egyetemen oktató és
a folyóiratban publikáló Várkonyi Nándor is olvasta, és amikor 1941-ben megbízást
kap a Janus Pannonius Társaság folyóirata, a Sorsunk szerkesztésére, õ kezde-
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ményezi a kapcsolat megteremtését Hamvas Bélával. A Sorsunk 1943 és 1947 kö-
zött Hamvas Béla hat írásának ad helyet. Ebben az idõben Hamvas személyesen
is többször jár Pécsett, kiállítást tekint meg, találkozik Várkonyi Nándorral, Csorba
Gyõzõvel, Martyn Ferenccel. Csorba például egy 1946-ban Pécsett rendezett kép-
zõmûvészeti kiállítás kapcsán ismerkedett meg Hamvassal. „Nálunk õ többször
megfordult. Nagyon jó kapcsolatai voltak Várkonyi Nándorral és Martyn Ferenccel
is” – emlékezik vissza A város oldalában címû könyvében. Ugyanitt arról is beszél,
hogy „egyszer Hamvas Béla megmutatta nekem John Cowper Powys angol írónak
az egyik levelét. Powyst õ igen nagyra tartotta. Abban a levélben az állt, hogy
Powys nem értette, mi az a derû. Mintha ez valami sajátos magyar dolog lett volna.
Hamvas elmondta, hogy hosszú levélben próbálta elmagyarázni neki, de Powys
akkor sem értette a lényegét.”

A Sorsunkban megjelent hat Hamvas-esszé: 1. Dél és Nyugat Géniusza. (Az
Öt Géniusz földje címû, 1940-ben fogalmazott, de azóta elveszett kézirat megma-
radt részlete. A témát Hamvas 1959-ben Az Öt Géniusz címmel újból kidolgozta, il-
letve a Sorsunkban megjelent részletet átdolgozta.) 2. Kierkegaard Sziciliában. 3.
Egy költõ apológiája. (Kisfaludy Sándorról szóló írás.) 4. Martyn Ferenc gyûjtemé-
nyes kiállítása a Képzõmûvészeti Fõiskolán. (A beszámoló Martyn Ferenc 1946-
ban, Budapesten rendezett kiállítását méltatja.) 5. Vándorkiállítás Pécsett. (Az írás
a városban 1946. decemberében megnyílt kiállítást ismerteti). 6. Levelek a Magyar
Hyperionból. (Részlet Hamvas egyik esszé-sorozatából. Tematikája, stílusa, moti-
vumai alapján szorosan kapcsolódik Hamvasnak a Diáriumban 1943-ban megje-
lent A négy elsõ levél a Magyar Hyperionból címû íráshoz.)

Hamvas Béla és Várkonyi Nándor (illetve a Sorsunk) kapcsolatának a leghitele-
sebb tükre levelezésük. Az 1943 és 1960 közötti idõbõl negyven oda-visszaírt levél
maradt fenn, ebbõl harmincat Hamvas, tizet Várkonyi írt. A levelezésbõl eddig tizen-
egy levelet sikerült publikálnom. Négy Hamvas-levél a Várkonyi Nándor emlékkönyv-
ben (1993), további négy Hamvas- és három Várkonyi-levél Közelítések címû tanul-
mánykötetemben (1999) jelent meg. Kívánatos volna a teljes levelezés kiadása.

Mirõl vallanak ezek a levelek? – Két szellemi ember rokon gondolkodásáról.
Várkonyi kéziratot kér, Hamvas megköszöni a közlést, és véleményt mond a Sor-
sunk szerkesztési elveirõl, egy-egy szám tartalmáról. Pesten és Pécsett személye-
sen is találkoznak. (Kettejük kapcsolatát részletesen elemzem Közelítések címû
könyvem egyik írásában.) A két ember megismeri és megszereti egymást. Az el-
süllyedt kultúrák iránti közös érdeklõdés kapcsolja össze õket. Csupán Hamvas
egyik, 1960. december 11-én Tiszapalkonyán kelt levelébõl idézek részletet. Így élt a
szellem embere Magyarországon, 1960-ban: „Kedves Nándorom, – az idõegység
nálam két hét. Látod, ilyen gazdag vagyok, egy év huszonhat egységbõl áll. Egy peri-
ódus: jövök Palkonyára, itt vagyok tizenkét napig, aztán otthon két napig, megint ide
és így tovább. A dolgokat leegyszerûsíti, és csaknem állandóan idõzavarban va-
gyok. Ha még hozzá valami komoly munkám is akad, mint most, egyszerûen semmi-
re sem érek rá. Fejembe vettem, hogy a Scientia Sacra második részét kidolgozom.
Ostobaság? Lehet. Körülbelül húsz kiló jegyzetem van hozzá, és ezt így mellékfog-
lalkozásként lopott idõben, munkaidõ után végezni lehetetlen. Tavasz óta kínlódtam
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és eldobtam. Októberben újra kezdtem, és most megint leírtam vagy száz lapot, le-
het, hogy ez is hamarosan Tûzbe kerül. Közben feszült és felajzott állapotban, mere-
ven elzárkózva, mesterségesen körülépített térben – mindez persze barakk-tömeg-
lakásban (ha külön szoba is, de jobbról-balról rádió és a folyamatos lábdobogás),
üzemi koszton, feketekávéval és cigarettával, holott bronchitisz kínoz...”

Ugyanis miután Hamvas Bélát 1948-ban kiiktatták a hazai szellemi életbõl,
1948-ban könyvtári állását is elveszítette. 1951 és 1964 között elõbb Inotára kerül,
majd az Erõmûberuházási Vállalat tiszapalkonyai kirendeltségén segédmunkás,
majd raktáros. Ezen a zárlaton 1956 októberében, a forradalom alatt és egy ezt kö-
vetõ rövid idõre nyílt rés a számára. Ekkor jutott el hozzá az akkori pécsi irodalmi
folyóirat, a Dunántúl szerkesztõségének kéziratot kérõ levele. Különös fintora a
sorsnak, hogy amikor Hamvas a levélre válaszol és kéziratot küld, a címzett, Szán-
tó Tibor, a Dunántúl fõszerkesztõje már letartóztatásban van, Hamvasra pedig a
Tiszapalkonyára õt visszarendelõ utasítás vár. „Kékesrõl hazatérve – írja Hamvas
1957. március 27-én – legelsõ dolgaim egyike, hogy az ígért kéziratot elküldjem.” A
levélben Hamvas egy további, a regényelmélettel foglalkozó kézirat küldésére is
ajánlatot tesz. „Azt hiszem, talán termékeny csata is kialakulhatna. Most, egyelõre
és sajnos, vissza kell térnem munkahelyemre, Tiszapalkonyára...”

Hamvas Béla nem sokkal a tiszapalkonyai évek után, 1968-ban, hetvenegy
éves korában halt meg.

Pécsett az önálló, helyi könyvkiadás újból 1985-ben indult el a Baranya Me-
gyei Könyvtár keretei között. Ekkor nyílt lehetõsége az ott dolgozó, hajdani kanizsai
diáknak, hogy az ifjúkora iránt érzett adósságból törlesszen, és hajdani, az ízlését
meghatározó olvasmányélményeit, a honi könyvkiadásból azóta is hiányzó köny-
veket az új olvasókhoz eljuttassa. Összegyûjtöttem és kötetet terveztem – a szö-
veggondozó és jegyzetkészítõ munkába Csuhai Istvánt is bevonva – Szellem és
egzisztencia címmel Hamvas Bélának a pécsi folyóiratokban megjelent kilenc ta-
nulmányából. A kötethez Hamvas Béla felesége, Kemény Katalin írt Élet és életmû
címmel utószót (1987). Hamvas Béla és Kemény Katalin közösen írt, és elõször
1947-ben megjelent Forradalom a mûvészetben, Absztrakció és szürrealizmus
Magyarországon címû könyvét új, Kemény Katalin által átdolgozott és kiegészített
kiadásban jelentettük meg (1989). Továbbá hosszas keresõ és gyûjtõmunka ered-
ményeként két kötetbe rendezve, Európai mûhely címmel 1990-ben reprint kiadás-
ban hozzáférhetõvé tettük azt az esszésorozatot, amely Hamvas Béla szerkeszté-
sében eredetileg 1945 és 1948 között önálló füzetek formájában, az Egyetemi
Nyomda kiadásában látott napvilágot. Akkor írtam: „Az írásokban kifejtett eszmék
idõszerûsége aligha vitatott: a tanulmányok újbóli kiadása nemcsak egyszerûen az
európai gondolkodás csúcsteljesítményének a dokumentálása, az írásokban kifej-
tett eszmék vitatkozó-helyeslõ végiggondolása ma is ösztönzõje lehet helyes tájé-
kozódásunknak és az európai gondolkodáshoz való felzárkózásunknak.”

Ehhez a felzárkózáshoz Hamvas Béla élete és munkássága – melyet a hu-
manista szellemtörténet hagyományait ápoló Pécs jobbik része mindig megbecsült
– valóban hozzásegít. Ez teszi nevét és mûveit ma is idõszerûvé.
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HAMVAS BÉLA

A KÖNYVTÁROS

Burton könyvtáros volt, a könyvtáros pedig az az ember, akinek a könyv
olyan táplálék, szenvedély, sors, szerelem, gyönyör, mámor, kaland és végzet,
mint a tengerésznek a tenger, a parasztnak a föld, a kertésznek a növény. A tudós
a könyvet csak anyagnak veszi: megnézi, olvassa, idézi és félreteszi; a költõnek a
könyv csak mû: teremti és elfelejti; a tanítónak csak eszköz: merít belõle és tovább-
adja; a közönséges embernek csak iparcikk: olvassa és élvezi. Senki sem nyúl a
könyvhöz úgy, mint a könyvtáros, oly csendesen és lassan, ahogy az ember csak
örök dolgokhoz nyúl: tengerhez, asszonyhoz, földhöz. Senki sem tudja, mit jelent
egy jó szerzõ mellé leülni, felütni csak úgy találomra, és belemerülni. Széljegyzete-
ket készíteni, kivonatolni, zsebre dugni egyet, kimenni a hegyoldalba, leülni, han-
gosan olvasni belõle, s a fontos szavakat aláhúzni.

Nagy könyvtárosi mû az egész világirodalomban tulajdonképpen csak kettõ
va: az egyik Lao-ce Tao-te-king-je, a másik Burton Anatómiája. Lao-ce hetven évig
volt könyvtáros, hetven évig olvasott, szûrt, gyûjtött, tisztított, desztillált, végül ka-
pott egy csepp harmatot. Ez a a harmatcsepp a Tao-te king. Ennél a könyvnél töké-
letesebb filozófia nincs. És ami a különös benne, hogy a tökéletes filozófia lényege,
ha szabad így mondani: a könyvtárosság, az az édes szemlélõdõ béke, amit az
ember csak a könyvek között és a könyvektõl tanul meg, sehol másutt. A könyv a
világ leghallgatagabb, legmagányosabb, legbékésebb valósága, – s a könyvtáros,
ha vele él, olyan lesz, mint a könyv, hallgatag, magányos és békés:

Nem gyorsan, hanem lassan.
Nem sokat, hanem keveset.
Nem azt, ami nehéz, hanem ami könnyû.

A könyvtáros olyan, mint a tücsök, írja egyik legszebb fejezetében, miköz-
ben Platónt idézi és leírja Szókratészt, amint az Illisszosz partján a platánfa árnyé-
kában forró nyári délután Phaidrosszal beszélget. A könyvtárosok azoknak a lé-
nyeknek utódai, akik régen éltek, még mielõtt a Múzsák megszülettek. S amikor a
Múzsák elkezdtek énekelni, olyan önkívületbe estek, hogy csak hallgattak, hallgat-
tak, és megfeledkeztek evésrõl, ivásról, ételrõl, italról. Zeusz e lényeket tücskökké
változtatta, és egyedül nekik engedte meg, hogy a táplálékért ne verejtékezzenek,
hanem egész életüket múzsa módra, gyönyörködve, élvezve, olvasgatva, szemlé-
lõdve, csendesen éljék le. Szegények? „A szegénység a Múzsák hozománya.”
Nem törõdnek vagyonnal, hatalommal, hírnévvel, élvezetekkel. Tücskök, – étel és
ital nélkül képesek megélni, és boldogok abban az isteni nyugalomban, amely a
halhatatlanság egy neme.
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Körösztös Imre Krizosztom OFM
*1909 †1944

Körösztös Imre Krizosztom 1909. január 10-én született Pécsett, Körösztös
Vince pécsi hentesmester gyermekeként. Hat évig a pécsi ciszterci gimnázium ta-
nulója volt. 1925. szeptember 11-én öltötte magára a ferencesek ruháját Szé-
csényben, ahol novíciusi évének eltöltése után 1926-ban elsõ fogadalmát is letette.
Ünnepélyes fogadalmára 1930. december 20-án került sor Gyöngyösön, ugyanitt
szentelték pappá 1932. június 19-én.

1932 és 1935 között káplán, hitoktató és hitszónok, cserkészvezetõ és a lai-
kus újoncok énektanára Szécsényben. 1935-tõl rövid ideig szigetvári vikárius volt,
ahonnan újra Szécsénybe, majd 1937-ben Mohácsra került. Innen ment magyar
népmisszionáriusnak New Yorkba 1938-ban. 1940-41-ben a simontornyai kolos-
torban élt, 1942-ben tábori lelkészi szolgálatot látott el. A Don-kanyarból épségben
hazavezetett egy alakulatot, amiért vitézségi éremmel tüntették ki.

1943. július 23-tól az újonnan alapított újvidéki ferences közösség elöljárója-
ként dolgozott, különös figyelmet fordítva a Délvidék visszacsatolása után ide tele-
pített székelyek és csángók lelki gondozására. 1944. október 23-án szállták meg a
szerb partizáncsapatok Újvidéket, és megkezdõdött a délvidéki megtorlás. Nem
sokkal ezelõtt hangzottak el Krizosztom atya sokat idézett mondatai: „Miért fusson
az ártatlan? Amíg hívek jönnek a templomba, a pap nem hagyhatja el a rábízotta-
kat.” A partizánok letartóztatták a férfiakat, így a papokat is. A házfõnököt, aki a
fronton szerzett tüdõbetegsége miatt nagyon rossz egészségi állapotban volt, sza-
badon akarták engedni, ám õ ezt csak rendtársaival együtt fogadta volna el. Az
egyik este egy nagyobb csoportot kiemeltek a foglyok közül, köztük volt Krizosztom
atya is. Kettesével-hármasával összekötözték, és vidám harmonikaszó mellett
puskatussal ütötték õket. A félholtra vert embereket elszállították, és agyonlõtték.
Nyughelyük ismeretlen.

2009. március 14-én emléktáblát helyeztek el az egykori pécsi ferences
rendház falán, mely fõhajtás a 100 éve városunkban született vértanú, Körösztös
Krizosztom atya helytállása, lelkipásztori hûsége, magyarsága elõtt.

Onhausz Miklós

Forrás:
Fáy Zoltán (Magyar Ferences Könyvtár) közlései
Hetényi Varga Károly: Szerzetesek a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában
1. Pro Domo Kiadó, Pécs, 1999.
Interjú Kamarás Mihály atyával. Magyar Fórum, 2009. április 9. 5.
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Recenzió – Könyv Lovász Pálról

Habent sua fata libelli: a könyveknek megvan a maguk sorsa. Ennek a
könyvnek is. „Kezdetben vala” Békés Sándor kezdeményezése: kerüljön emlék-
tábla Lovász Pál hajdani, Búza téri lakásának a falára. (Békés Sándor, a Magyar
Televízió Pécsi Stúdiójának késõbbi vezetõje, húszéves korában találkozott Lo-
vász Pállal, amikor elsõ kócos írásait vitte el hozzá bírálatra.) Az emléktábla állítá-
sa közben került elõ Lovász Pál rejtegetett kézirata, az 1956-os forradalom pécsi
eseményeit megörökítõ versfüzér, a Mecseki rapszódia. Ennek a kéziratnak a ki-
adását a Pro Pannonia Kiadói Alapítvány vezetõje, Szirtes Gábor vállalta, és a
könyv 2006-ban megjelent. Szirtes Gábor ekkor került kapcsolatba a Lovász-csa-
lád élõ tagjaival, ekkor nyerte el a család bizalmát, ekkor ragadta meg a téma, és
ekkor jutott azokhoz a kéziratokhoz és más dokumentum anyagokhoz, amelyek-
nek ismeretében a Lovász Pálról szóló könyv írására vállalkozhatott. Ez a Két szó-
lamban címû könyv megszületésének a története, a „sorsa”.

Ki volt Lovász Pál? Erre a kérdésre válaszol a mintegy háromszáz oldalas
könyv. Röviden: a Bácsföldváron 1896-ban született, majd a Bácskából Pécsre
származott jogász, az OTI helyi kirendeltségének igazgatója, költõ, irodalomszer-
vezõ, a Janus Pannonius Irodalmi Társaság alapítója és titkára, majd fõtitkára. És
miért Két szólamban a könyv címe? Mert a könyv két Lovász Pálról szól. Az egyik
Lovász Pál az a költõ és irodalomszervezõ, akit eddig ismertünk. A másik Lovász
Pál az ismeretlen, a közelmúltban elõkerült kéziratok alapján megrajzolható poéta.

Az eddig ismert Lovász Pálnak két karcsú verseskötete látott napvilágot, a
Tiszamentén (1922) és húsz évvel késõbb a Vándorút (1942), továbbá megjelent
közvetlenül halála után a válogatott verseit magába foglaló gyûjtemény, az Arckép
(1975). A fiatal költõ az impresszionisták, Juhász Gyula és Tóth Árpád nyomán in-
dult el, késõbb Weöres Sándor lírájának az igézetében alkotott. Verseit a pécsi iro-
dalmi lapok, a Sorsunk és a Jelenkor közölték. Arcképét a barát Martyn Ferenc ce-
ruzavonásai nyomán ismerjük. Irodalomszervezõ, organizáló munkája beépült a
Janus Pannonius Társaság életébe, a felolvasó estek mûsorába, a vendégek meg-
hívásába és kalauzolásába, a társaság könyvkiadói tevékenységébe, a fiatal, pá-
lyakezdõ költõk támogatásába, a Jelenkorhoz érkezõ kéziratok lektorálásába. Ez
az eddig ismert Lovász Pál, és ez is olyan érték, ami érdemessé teszi nevét az em-
lékezetre. (Vö. Pécsi Szemle, 1998. tavasz-nyár, 84–87. p.)

De Szirtes Gábor könyvében elõttünk áll egy másik Lovász Pál is.
Az elsõ meglepetést az okozza, hogy ez a szelídnek, visszahúzódónak,

Kosztolányi Dezsõ szavával „rezzenékeny léleknek” mondott költõ milyen aktivi-
tással élt, adminisztrálta mûveit, milyen hihetetlen tudatossággal és szívóssággal
dokumentálta, tette maradandóvá életét és munkásságát. Nemcsak a hozzá érke-
zõ leveleket, fényképeket, meghívókat õrizte meg, de az általa írt levelekrõl is má-
solatot készített. Már a Macseki rapszódia meglepetést keltett. Lovász Pál, a halk
és finom szavú költõ a forradalmat köszöntõ, majd az áldozatokat elsirató, politikai
jellegû versciklust írt az eseményekkel azonos idõben? Igen, Lovász Pálban élt és
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mûködött egy, a közélet eseményeire, a társadalmi és a politikai élet változásaira
reagáló, lázadó, elégedetlen, lefojtott indulatú költõ is.

Szirtes Gábor könyvének ez az igazi újdonsága. A költõ hagyatékában meg-
õrzött és a közelmúltban elõkerült dokumentumok birtokában képet rajzol errõl a
másik Lovász Pálról is. Kutatásainak fõ forrása a költõ hagyatékában megõrzött le-
velezés, az oda- és visszaírt levelek sokasága, valamint a beszédes Tisza Pál né-
ven hét kéziratos kötetbe rendezett versanyag, amely ugyancsak most került elõ-
ször kutató kezébe.

Az irodalomtörténész által kemény, erõteljes vonásokkal megrajzolt pálya-
képet számos eredeti megfigyelés, további kutatásra érdemes mozzanat gazdagít-
ja. Ilyen például a Lovász Pál pályáját több évtizeden át bevilágító kapcsolat a költõ
és a Temesváron élõ Endre Károly között, vagy Lovász Pál és Weöres Sándor le-
velezése. Valószínû, hogy a hét kéziratos verseskötet nem egyenletes színvonalú,
hanem – a közölt minták alapján – sok hevenyészett darabot is tartalmaz, ugyanak-
kor elõbb-utóbb sort kell majd keríteni arra, hogy a versek java könyv alakban hoz-
záférhetõvé váljon.

A pályakép jelentõs értéke, hogy bár hangsúlyosan Lovász Pálról szól, de a
szerzõnek gondja van arra, hogy mind idézetekkel, mind a közölt gazdag, mintegy
száz képpel a mozgalmas környezetet, a kortársak mûködését, a kor társadalmi és
irodalmi viszonyait is fölrajzolja Lovász Pál alakja köré. A kötet mellékletei, a fel-
használt források, dokumentumok és irodalom jegyzéke, valamint a gondos név-
mutató nemcsak a kívánt és használt tudományos módszert jelzik, hanem a könyv
használhatóságát, az olvasó érdekeit is szolgálják.

Akinek Pécsett Lovász Pál neve eddig csak egy tér nevét, egy Búza téri ház
falán elhelyezett emléktáblán olvasható nevet jelentett, az most Szirtes Gábor
könyvének birtokában és ismeretében a magyar irodalom egy becses helyi értéké-
nek a megismeréséhez juthat. A Pécshez kötõdõ irodalom félmúltjából eddig méltó
és kiemelt megbecsülést két név, Csorba Gyõzõ és Várkonyi Nándor neve kapott.
Csorba Gyõzõrõl monográfia és emlékkönyv szól, hagyatékából a Pro Pannónia
Kiadói Alapítvány tíz kötetet jelentetett meg. Várkonyi Nándor nevét ugyancsak
emlékkönyv õrzi, hagyatékát pedig a Széphalom Könyvmûhely gondozza. Szirtes
Gábor Lovász Pál pályaképét megrajzoló könyve e két érték ismeretéhez és ápolá-
sához egy harmadik érték méltó fölmutatásával járult hozzá.

Tüskés Tibor

Szirtes Gábor: Két szólamban. Pro Pannonia Kiadó, Pécs, 2008.
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VÉGH JÓZSEF

KAPCSOLATOK PÉCS ÉS LAHTI KÖZÖTT
Harmincöt éves a Pécsi Magyar-Finn Társaság

A második világháborút követõ hidegháborús idõszak kezdeti enyhülésé-
nek éveibena Magyarország és Finnország közötti együttmûködésbeb – a már
jóval korábban felismert nyelvi rokonság mellett – nagy szerepe volt a finn külpo-
litikát meghatározó ún. Paasikivi – Kekkonen vonalnak, amely abból a felismerés-
bõl indult ki, hogy Finnország biztonságának, függetlenségének, fejlõdésének a
legfontosabb biztosítéka a megértés, az együttmûködés és a barátság a nagy
szocialista szomszéddal, a Szovjetunióval. A finneknek ez a felismerése segítet-
te – az 1950-es évek második felében még szinte teljesen szokatlanul – egy finn
és egy magyar város, Lahti és Pécs közeledését, egymásra találását. Az akkori
hivatalos magyar külpolitika szemet hunyt a kezdeményezés „forradalmisága” fe-
lett: ha a Szovjetunió és Finnország jószomszédságot ápol egymással, miért ne
tehetné ezt hazánk is a „nagy ország” másik kis szomszédjával, amellyel évszá-
zados tudományos, kulturális kapcsolatok kötik össze?! (Ugyan még nem az
’50-es,’60-as évek „vívmánya”, de ne feledjük, hogy Finnországba már 1970-ben
utazhattunk vízum nélkül, majd egy évtizeddel elõbb, mint a szomszédos Auszt-
riába!)
A két város kapcsolatának kezdetei

A finnek és a magyarok széles körû baráti együttmûködésének fõ formája a
testvérvárosi „rendszer” kialakítása és fenntartása volt. Pécs és Lahti között több
mint ötven esztendeje, úttörõ módon, elsõként került sor a kapcsolatfelvételre.

1956 szeptemberében Magyarországra látogatott Lahti polgármestere,
Olavi Kajala. Úti célja az volt, hogy lehetõséget találjon valamelyik magyar város-
ban kapcsolat felvételére. A Pécsett látottak – különösen a mûemlékvédelem –
megtetszettek neki. E szavakkal búcsúzott: „E látogatás után természetes, hogy
miután a magyar nép a finnek testvérnépe, Pécset is testvérvárosunknak akar-
juk.” – Pécs szívesen fogadta az ajánlatot, és miután a két város együttmûködé-
sének kialakítása jól illeszkedett a két ország kedvezõen alakuló kapcsolataiba,
1957 augusztusában Pécs város vezetõinek küldöttsége már mint testvérvárosi
delegáció utazhatott Lahtiba. Néhány évvel késõbb a két város közvetítésével jött
létre Miskolc és Tampere, Debrecen és Jyväskylä, Szeged és Turku partnerkap-
csolata is.

A tanácsi küldöttségek ismétlõdõ látogatásait elõbb kulturális csoportok, mû-
vészeti együttesek utazásai követték, majd sor került sportkapcsolatokra – ’63-ban
és ’64-ben a Lahden Reipass és pécsi labdarúgók cseréjére, valamint orvosok ta-
pasztalatcseréjére is. Egyre sokoldalúbb lett az együttmûködés, mely újabb és
újabb területekkel gazdagodott. Hosszú éveken, sõt évtizedeken át e két város
kapcsolata volt a legjobb a finn és a magyar testvérvárosok közül. Így ítélték meg
ezt sokáig Finnországban és itthon is.
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A több mint száz éves Lahti város
Kétezer éves városunk testvére fiatal, gyorsan fejlõdõ települése Finnor-

szágnak. Másfél évszázada még kis falucska állt a helyén, majd az 1877-es nagy
tûzvész után rendezett városkává épült ki. A városi jogot 1905-ben kapta meg. Ek-
kor 2800 lakos élt itt, amely ma közel százezer lakosával az ország hetedik városa.
Nem tervezik a lakosság számának növelését, inkább a régió településeit fejlesz-
tik. Lahti és környéke régóta híres bútoriparáról (az asztalosok városának is mond-
ják), a fémfeldolgozásról, fejlett élelmiszeriparáról, újabban a környezetgazdaság-
hoz kapcsolódó üzemeirõl, intézeteirõl. Élénk a kulturális és a sportélet, számos
nemzetközi eseménynek adnak otthont, pl. a salpausselkäi síversenyeknek, író-
szemináriumnak Mukkulában (Pécsrõl Tüskés Tibor járt ott, a szomszédos Kapos-
várról Takáts Gyula), az orgonahétnek az Alvar Aalto tervezte Ristinkirkkoban (Ke-
reszt templomban), a dzsesszfesztiváloknak a fõtéren stb.

1956-ban Pécs a hatodik testvérvárosa lett Lahtinak, azóta már összesen 12
partnerrel tartanak kapcsolatot. Sokáig úgy tartották, hogy a magyar testvérváros-
sal a legélénkebb az együttmûködés.
A zenei élet találkozásai

A kulturális együttmûködés elsõ lépéseiként az ének-zenekultúra képviselõi-
nek találkozásaira került sor. Ebben igen nagy szerepe volt egyrészrõl Antal
György fõiskolai tanárnak, aki a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola ének-zene-
tanárképzõ szak pécsi tagozatának vezetõje volt, másrészrõl Urpo Pesonennek,
Lahti város zeneigazgatójának, Aarre Hemming konzervatóriumi igazgatónak, ké-
sõbb Paavo Kiiski és Yrjö Leppänen zenetanároknak, akik nemcsak a kóruscserék
és zenekarok cseréinek, valamint pedagógusok kölcsönös látogatásainak szerve-
zésében, hanem a Kodály-módszer finnországi megismertetésében is jeleskedtek.

A teljesség igénye nélkül, álljon itt azon pécsi-baranyai ének-zenekarok
sora, amelyek az elmúlt évtizedek során örömöt okoztak a magyar kórus- és zene-
kultúra finn barátainak: Pécsi Liszt Ferenc Kórus, Bartók Béla Férfikar, Pécsi Mad-
rigálkórus, Janus Pannonius Nõi Kórus, Pécsi Kamarakórus, Mecsek Kórus, Má-
tyás király utcai Általános Iskola énekkara, az Apáczai Csere János Nevelési
Központ gimnáziumának kórusa, a Leõwey Klára és a Széchenyi István gimnáziu-
mok énekkara, komlói, mohácsi és szigetvári dalosok, a Mecseki Ércbányászati
Vállalat Koncert Fúvószenekara stb. A közönség nagy érdeklõdése, és az elismerõ
sajtókritika mindig elmaradhatatlan kísérõje volt a vendégszerepléseknek. Néhány
kórus ma is ápolja évtizedekkel ezelõtt kezdett kapcsolatait.

Természetesen sor került a finn fogadó-kórusok és zenekarok – a Lahden
Oratoriokuoro, a Lahden Mieskuoro, a Lahden Työvään Mieskuoro, Lahden Viihdekuoro,
a Finnkantelet, a Vivaldika Ifjúsági Zenekar és mások – pécsi-baranyai viszontlátoga-
tására is. Ilyenkor a csodálatos hangulatú koncertek élménye mellett emlékezetesek
maradtak a családi, baráti találkozók, programok is.
Képzõmûvészeti kapcsolatok

Az 1954-ben alakult Lahti Képzõmûvészeti Kamarában egyesült testvérvá-
rosi képzõmûvészek elsõ pécsi gyûjteményes bemutatkozását a Finn-Magyar Tár-
saság lahti szervezete kezdeményezte Kaija Ikävalko festõmûvésznõ javaslatára.
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1972 januárjában a Tudomány és Technika Háza nagytermében Martti Ingman
nagykövet nyitotta meg a 33 festménybõl, 24 grafikai lapból, 12 szoborból és 3
egyéb kompozícióból álló kiállítást, amely keresztmetszetét adta a hagyományos
alkotásmódoknak és a legújabb törekvéseknek is. A kezdeményezõ Ikävalkoval
együtt jött a pécsi megnyitóra Matti Koskela is, aki aztán késõbb még többször állí-
tott ki, tartott elõadásokat Pécsett, és szervezte a pécsi és baranyai alkotók lahti ki-
állításait. Kiváló együttmûködést alakított ki a Pécsi Grafikai Mûhellyel. Ritka és
szokatlan gesztusnak nevezhetjük azt az adományozást, amellyel 2002-ben pécsi
közgyûjteményi tulajdonba ajánlotta fel 12 pécsi mûvész 58 alkotását, amelyeket a
korábbi években, évtizedekben kapott ajándékba.

Hosszan lehetne sorolni a két testvérvárosban kölcsönösen vendégeskedõ,
kiállító, elõadásokat tartó képzõ- és iparmûvészek nevét. Ismét a teljesség igénye
nélkül: Marja-Leena Mäkipentillä, Antero Olin, Olavi Lanu, Reino Hietanen, Raimo
Kanerva, Jorma Karden, Eija Karttunen, Esko Timonen, illetve Erdõs János,
Pinczehelyi Sándor, Soltra Elemér, Deák Zsuzsa, Szatyor Gyõzõ és még sokan
mások. Említésre méltó, hogy lahti és más finn mûvészek rendszeresen részt vet-
tek baranyai alkotótáborokban (Siklós, Nagyharsány, Sellye, Orfû). De nemcsak a
mesterek, hanem tanítványaik alkotásai is eljutottak Pécsrõl Lahtiba: gyakoriak a
gyermekrajz-pályázatok a két város között. A jutalom sem marad el: a 2009. évi pá-
lyázat pécsi legjobbja – a Jókai utcai Általános Iskola tanulója – ez év nyarán egy
hetet tölthet Lahtiban testvérvárosunk vendégeként. (A második helyezett pedig
egy napig budapesti „kis-finn nagykövet” lehetett a közelmúltban.)
Együttmûködés a kultúra más területein

Pécs legrégibb ma is mûködõ néptánc-együttese, a Mecsek. elõször 1969
nyarán – skandináv turnéja során – lépett fel Lahtiban. Hosszabb vendégszereplé-
sére a cserepartner Lahden Tanhujat szervezésében 1972 nyarán került sor.
„Mindannyiunk számára nagyszerû alkalom ez, hogy megismerkedhessünk a tü-
zes pusztai táncokkal, a hitelesen magyar népzenével és a színpompás népvisele-
tekkel” – írta a Loviisan Sanomat 1972. június 22-én. A Mecsek Táncegyüttes finn-
országi vendégszereplése a késõbbi években, évtizedekben megismétlõdött. A
Baranya és a Pannónia néptánc-együttesek is eljutottak Lahtiba és fesztiválokra,
nagyrendezvényekre Joutsába, Kaustinenbe, Tamperébe.

A korábban öntevékeny mûvészeti csoportként mûködõ Bóbita Bábszínház ismé-
telten elnyerte a finnek tetszését. Helsinkiben, Tamperében, Mikkeliben, Hämeenlinnában
és természetesen a testvérvárosban szerepeltek nagy sikerrel. Különösen nagy elisme-
réssel fogadták Kós Lajos Kalevala-feldolgozását.

Számos kölcsönös színvonalas fotókiállításra is sor került a Mecseki Fotó-
klub és finn partnerei (többek közt az Asahi Fotóklub), Pentti Helläkoski, Tám Lász-
ló és mások jóvoltából. Sajnos, egyre ritkábbak manapság a két város fotósainak
kölcsönös bemutatkozásai!

Dr. Szász Levente könyvtárosnak, a finn nyelv és irodalom kiváló ismerõjének
volt köszönhetõ a városi könyvtárak kapcsolatfelvétele és gyümölcsözõ együttmûkö-
dése. Az egyik „gyümölcs” az 1976-ban kiadott „Jelet rakj az úton végig” címmel a
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finnek irodalmáról megjelentetett monográfia, tanulmánykötet, Szász Levente mun-
kája. A szerzõt a Finn Irodalmi Társaság felvette tagjai sorába.

A színházmûvészet sem maradt „érintetlen” a testvérvárosi kapcsolatokban.
A Pécsi Nemzeti Színház sikerrel futó elõadását, Illyés Gyula Dániel az övéi köz/öt/t
c. drámáját Sík Ferenc – a fentebb említett Szász Levente és Risto Ojanen fordításá-
ban – Lahtiban is színpadra állította. Néhány elõadáson Sír Kati a testvérváros szín-
padán, Inkeri Luoma-aho a pécsi színházban játszotta az egyik nõi szerepet.
Egyesületek, szervezetek, intézmények kapcsolatai, cseréi

Ma egyelõre – egy jövõbeni, remélt, minden kapcsolati területre kiterjedõ
részletes felmérésig, kutatásig – szinte számba vehetetlen az egykor és ma együtt-
mûködõ közösségek, szakterületek köre. A sportéletben: focisták, ökölvívók, ke-
rékpározók, sportrepülõsök, tájékozódási futók, súlyemelõk mérték össze tudásu-
kat, ügyességüket. Muzeológusok, pszichiáterek, építészek keresték fel egymást,
cseréltek hasznos tapasztalatokat. Iskolák mûködtek (az egykori Komarov Gimnázi-
um), mûködnek (az egészségügyi szakiskola) együtt lahti testvériskolákkal. Részle-
tes címjegyzékek öszszeállításával több iskolára kiterjedõen mindkét városban
ismételten megszervezték a diáklevelezést. Kialakult az evangélikus egyház sok-
oldalú együttmûködése is (segélyakciók, kóruscserék, ifjúsági szövetségük Bárka
csoportjának látogatásai, szakmai gyakorlatai). A vakok és csökkentlátók szerve-
zeteinek képviselõi is több éven át fenntartották kapcsolatukat. Kiemelt események-
hez, évfordulókhoz kapcsolódóan gasztronómiai bemutatókra, szakácsok cseréire
is sor került. Több alkalommal utaztattak gyermek- és ifjúsági csoportokat a taná-
csi, önkormányzati hivatalok, ifjúsági és gyermekszervezetek. Nyugdíjasok cso-
portjainak cserelátogatására is sor került városi támogatással. Máig adóssága
azonban a mindenkori szervezõknek, hogy nem sikerült tartós, gazdasági eredmé-
nyeket is „fialló” kapcsolatot kialakítani a gazdasági szférában. Igaz, kísérletek tör-
téntek ilyen irányban is: néhány alkalommal sor került az egymás ipari vásárain
való kölcsönös bemutatkozásra, valamint a népmûvészeti termékeket elõállító szö-
vetkezetek, tovább a szövetkezeti üzletláncok áruházi cseréjére.
A 35 éves Pécsi Magyar-Finn Társaság

Az 1974. április 25-én megalakult közösség tevékenysége szorosan össze-
forrt a testvérvárosi együttmûködéssel. Sõt, létrejöttét is annak köszönheti. Azok
egy részében, akik az 1956. évi Pécs-Lahti kapcsolatfelvétel óta hivatalos vagy kul-
turális és sport küldöttség tagjaként Finnországban jártak, tartós érdeklõdés fogal-
mazódott meg a testvérnép és annak kultúrája alaposabb megismerésére. Ez a
vágy, meg a Lahtiban már 1952 óta szorgosan és eredményesen mûködõ Finn-
Magyar Társaság, különösképp Ahti Lamminmäki elnök, Yrjö Koskinen alelnök és
Katarina Lievonen titkár kitartó bíztatására, a legelsõk közt az országban, megala-
kult az egyesület Pécsi Magyar-Finn Baráti Kör néven. Késõbb, „felsõbb kívána-
lomra” Pécsi Magyar-Finn Baráti Klubként mûködött, csakúgy, mint a más városok-
ban alakult hasonló közösségek a Hazafias Népfront segítõ és nem egy esetben
külsõ támadásoktól óvó támogatásával. A bíróságon is bejegyzett egyesületté
1993 februárjában alakult.
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Az 1974. évi nagy létszámú alakuló összejövetelen elnökké Csorba Tiva-
dart, alelnökké Nagy Sándornét, titkárrá Végh Józsefet választották. Csorba Tiva-
dart dr. Márk Tamás (1984–l985), dr. Végh József (1985–2005), dr. Tóth Károly
(2005–2006) és Anja Haaparanta (2006-tól) követte az elnöki székben. A Nagy
Sándornét követõ alelnökök: dr. Márk Tamásné, dr. Balassa László, Szatyor Gyõ-
zõ és dr. Tóth Károly. Késõbbi titkárok: Gyõrfi Csabáné, Virányi Zsófia, Péterfia
Kata, jelenleg: Böröcz Anikó. Az egyesület kincstárnoka: Vincze Veronika. A köz-
gyûlés dr. Végh Józsefet 2005-ben a Pécsi Magyar-Finn Társaság örökös tisztelet-
beli elnökévé választotta.

Az egyesület tagjai közül a két nép, a két ország kapcsolatainak ápolásában
végzett tevékenységükért a Finn Köztársaság elnöke által adományozott elisme-
résben részesültek: dr. Andrásfalvy Bertalan – Finn Oroszlán Lovagrend Nagyke-
resztje (1992); Sütõ László – Finn Fehér Rózsa Lovagrend Lovagkeresztje (1995);
dr. Végh József – Finn Oroszlán Lovagrend I. Fokozatának Lovagkeresztje (1999).

Lahtiak magyar részrõl való elismerésére – sajnos – ritkán került sor. A Pécsi
Magyar–Finn Társaság kezdeményezésére 2006-ban a Város Napján „Városháza
Emlékérem”-mel ismerte el a város önkormányzata Timo Pohjansalo várostitkár
három évtizedes kapcsolatápoló tevékenységét.

A pécsi finnbarátok egyesületével kezdettõl fogva mindmáig szorosan együtt-
mûködõ testvérvárosi partnerszervezet, a Finn-Magyar Társaság Lahti Szervezete
elnökei: Ahti Lamminmäki, Raimo Hulkkonen, Kari Tavaila, Hannu Jalkanen, Simo
Närhi, Ilkka Haapola.

Állandó székhelyük, otthonuk – leszámítva az elsõ 5–6 évet – a Civil Közös-
ségek Háza (korábban Nevelõk Háza), de idõnként, a program témájától és az ér-
deklõdõk várható számától függõen a Mûvészetek és Irodalom Házában vagy a
Dominikánus Házban is rendeznek összejövetelt.

Az egyesület egyike az ország finnbarátainak köreit összefogó, 1989 február-
jában létrejött Magyar-Finn Társaság alapítóinak. Ennek elsõ elnöke dr. Pozsgay
Imre volt (most a társaság örökös tiszteletbeli elnöke), a mostani elnök dr. Szíj Enikõ.

Már a megalakuláskor fontos célként fogalmazta meg a közösség Finnor-
szág, a finn kultúra széles körû megismerését és megismertetését, együttmûkö-
dést Pécs város vezetésével a testvérvárosi kapcsolatok ápolásában, a finn nyelv
iránt érdeklõdõknek nyelvtanfolyamok szervezését, a Finnországba utazó csopor-
tok felkészülésének elõsegítését.

A havonkénti rendszerességgel – idõnként még gyakrabban – szervezett
klubesteken és más összejöveteleken Finnországgal, a finn gazdasági, kulturális,
társadalmi élettel, a magyar-finn kapcsolatokkal összefüggõ elõadások hangzanak
el, élménybeszámolókat, kiállításokat, filmvetítéseket, zenei bemutatókat rendez-
nek. A témák rendkívül széles körûek: oktatás, iskola, család, nyelvi és nemzetisé-
gi kisebbségek, választási rendszer, adózás, közlekedés, építészet, nyelvrokon-
ság, képzõmûvészet, zene, irodalom, történelem, helytörténet, gasztronómia stb.,
hogy csak néhányat említsünk. Az elõadók, vendégek: idelátogató finnek, ösztön-
díjasként vagy meghívásra kint járt magyar szakemberek, kutatók, politikusok, ma-
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gyar és finn diplomaták. A Pécsi Tudományegyetem (és jogelõdjei) finnugor nyel-
vészettel foglalkozó oktatói, kutatói visszatérõ vendégek az egyesületben: rendre
beszámolnak hazai és külföldi kutatásaik legújabb eredményeirõl. (Itt jegyezzük
meg, hogy a nyelvészeti tanszék oktatója, a nyelvtudományok kandidátusa, dr.
Márk Tamás néhány évig a Helsinki Egyetem magyar lektora volt, késõbb dr. Márk
Tamásné is ugyanilyen feladatokat látott el.) Minden évben visszatérõen megemlé-
keznek a Finn Kultúra és a Kalevala Napjáról, a Finn Függetlenség Napjáról, meg-
rendezik a nyárköszöntõ ünnepet, a Juhannust, valamint a gyerekek és felnõttek
nagy örömére a Pikkujoulut, a kiskarácsonyt. 1997 decemberében a polgármester
és az egyesület meghívására – elsõ vidéki városként – Pécset kereste fel a finn Mi-
kulás, a Joulupukki. Már 1977-tõl kezdve háromévenként 20–25 fõs csoportot szer-
vez tagjainak az egyesület. Lahtiban a kiváló együttmûködõ partner, a Finn-Magyar
Társaság helyi szervezete fogadja és látja vendégül tagjainál az érkezõket, akik
8–10 napon ismerkednek a testvérvárossal és környékével, a finn nyelvvel, a szoká-
sokkal, a finnek mindennapi életével. Egy évvel késõbb hasonló program és elhelye-
zés várja a korábbi házigazdákat Pécsett. Mindkét városban fogadják a csoport tag-
jait a város vezetõi.

Az egyesület életébe az 1990-es években új színt, egyben új lehetõséget és
új feladatot hozott elõbb a déli szomszédainknál rendfenntartó feladatokat ellátó
finn IFOR- és SFOR-katonák, majd a finn cégek (alkalmazottak és családtagjaik)
Pécsre települése. Az új gyárakban üzemlátogatásokon megismerkedhettek az ér-
deklõdõk a magas színvonalú finn elektronikai ipar egy-egy szeletével (NOKIA,
ELCOTEQ, EIMO). A társaság segítségével az itt ideiglenesen letelepülõ finnek,
akiknek a száma „csúcsidõben” elérte a százat, megismerték Baranya nevezetes-
ségeit, kézmûveseit, népmûvészeit, borkultúráját. Érdekességként megemlíthet-
jük, a pécsi finn üzemek „fénykorában” két alkalommal is sor került magas rangú
finn közjogi méltóságok pécsi látogatására. 1996-ban Paavo Lipponen miniszterel-
nök, néhány évvel késõbb Martti Ahtisaari köztársasági elnök kereste fel a bara-
nyai megyeszékhelyt. Hasonló szintû lahti látogatásról 1977-bõl van adatunk: Lázár
György miniszterelnöknek szerveztek programot testvérvárosunkban. Újabban
másfajta „finn letelepülés” van folyamatban. A baranyai Geresdlakon már finn utca
is (Liljakatu = Liliom utca) van. Közel húsz család – fõleg észak-karéliaiak – vásá-
roltak lakóházat, ahol az év több hónapját töltik el. Velük és nekik is rendez progra-
mot a pécsi finnbarátok közössége.

A nyitottság, az együttmûködési készség régóta jellemzõje a Pécsi Magyar-
Finn Társaságnak. Kapcsolatot tart az iskolákkal, segíti cserekapcsolatok kialakí-
tását és a kétévenkénti ún. finn témahét megrendezését. Idõnként közös progra-
mot szervez a Pécs testvérvárosaiban mûködõ finnbarátokkal (pl. a gráciakkal).
Tevékenységéhez kéri, keresi a Finn Nagykövetség támogatását, amely soha-
sem marad el. A diplomaták és a nagykövetség épületében mûködõ FINN-
AGORA – finn kulturális, tudományos és gazdasági központ – mindig kiemelt fi-
gyelmet tanúsítanak az elsõ testvérváros és a legelsõk között alakult magyar-finn
baráti közösség iránt.
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Elõadásokkal, kiállítási anyagokkal, kiadványokkal segítik munkájukat, csak-
úgy, mint Finnországban a mi nagykövetségünk és „magyar intézetünk” a lahti test-
vérszervezetét. Ez a segítõ és együttmûködõ készség jellemzi a 2004-ben létesített
pécsi finn tiszteletbeli konzulátust is.
Kapcsolatok az ezredforduló közelében

Az a lendület, amely az elsõ három évtizedben jellemezte a Pécs-Lahti testvér-
városi együttmûködést, a rendszerváltást követõ elsõ években veszített erejébõl. Az új
városvezetõk – élve a már a ’80-as években kitágult lehetõségekkel és az önkormány-
zati törvényben megfogalmazott önálló döntési joggal – távoli kontinensek messzi vá-
rosaiban kerestek újabb testvéreket. De legyünk igazságosak: Lahti részrõl sem volt
tapasztalható a korábbi igyekezet a kapcsolatok fejlesztéséért. Gyakoriak voltak a
személyi változások, szaporodott a partnerek száma, a figyelem inkább az EU-
csatlakozásra és a multilaterális együttmûködésre irányult, semmint a kétoldalú kap-
csolatokra. Van is ebben igazság. Egyre több helyen gondolják újra a hagyományos
együttmûködések fenntartását, szánnak azoknak új feladatokat a mai igényeknek, és
nem utolsó sorban a legutóbb kialakult válságos gazdasági helyzet kihívásainak meg-
felelõen. Szaporodnak az azonos témában több testvérváros együttes részvételével –
az Európai Unió támogatásával – indított közös projektek.

Mindemellett az utolsó 10–12 évben és jelenleg is újabb települések jelent-
keztek, jelentkeznek finn kapcsolatfelvételre. Szigetvár és Imatra együttmûködése
1998-ban a Pécsi Magyar-Finn Társaság és a helsinki Magyar Nagykövetség köz-
vetítésével alakult ki. A Pécs környéki Boda, Kõvágószólõs, Abaliget, Cserkút kap-
csolatai is jól alakulnak. A legfiatalabb baranyai város, Kozármisleny és a szom-
szédos megye kistelepülése, a somogyi Hetes, Vikár Béla, a Kalevala egyik
magyar fordítójának szülõfaluja a társaság és a tiszteletbeli finn konzul segítségét
kérte partnerkereséséhez. Közös kérésükre Jari Vilén, a Finn Köztársaság buda-
pesti nagykövete mindkét települést felkereste, és megígérte támogatását.

A Pécsi Magyar-Finn Társaság lahti elõkészítõ megbeszéléseit, majd Hannu
Halinen nagykövet finn EU-elnökség ideje alatti ösztönzését követõen a Baranya
Megyei Önkormányzat – elsõként a magyar megyék közül – finn régióval, a Lahti
székhelyû Päijät-Hämei települések szövetségével kötött megállapodást. Ennek ke-
retében környezet-védelmi és technológiai területen szerveztek képzést itthoni és
Lahti környéki helyszíneken baranyai kistérségi szakembereknek. Néhány éve Ba-
ranyából választották ki a „régió borát”, és vásároltak belõle néhány ezer palackkal.
2008–2009-ben – EU-támogatással – az idõskorúak ellátásának módszereivel fog-
lalkozó projektben vesznek részt közösen pécsi-baranyai, lahti, olomouci, kovász-
nai, kolozsi és rems-murri szakemberek.

Az új idõk új követelményei új együttmûködési formákat kívánnak a testvér-
városi kapcsolatokban is. Ha ezekhez alkalmazkodni tudnak a régi és új partnerek,
még sokáig szolgálhatják a partnerségben érintett polgárokat, közösségeket. A
most 35 éves Pécsi Magyar-Finn Társaság a maga szerény lehetõségeivel, kap-
csolatközvetítõ tevékenységével a jövõben is kész részt venni e nemes munkában.
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KOSZTICS ISTVÁN

20 ÉVES A CIGÁNY KULTURÁLIS
ÉS KÖZMÛVELÕDÉSI EGYESÜLET

A rendszerváltás elõszelében 1989. március 29-én a Doktor Sándor Zsolnay
Mûvelõdési Központban, népszerû nevén, a DOZSÓ-ban, alulról jövõ kezdeménye-
zésre alakult meg a civil szervezet. Az elõzmények közé tartozik, hogy az egyesület
fõszervezõjeként alapító tagja voltam az Országos Cigány Tanácsnak és a Magyar-
országi Cigányok Kulturális Szövetségének, mely szervezeteket a pártállam döntése
alapján, szoros felügyelete mellett a puha diktatúra idõszakában, az 1980-as évek
közepén hoztak létre cigány értelmiségiek. Tapasztalatom szerint a lefojtás taktikájá-
val, a cigány értelmiségiek és kiválasztottak egymásnak ugrasztásával a pártállam
elérte, hogy ne legyen a magyarországi cigányságnak legitim képviselete. Lázadó fi-
atalként, joghallgatóként számomra ez a keret nem felelt meg.

Az Egyesülésrõl szóló 1989. évi II. törvény lehetõvé tette, hogy hivatalosan,
szabályozott keretek között létesülhessenek civil szervezetek. A szervezetalapításban
tapasztalatot szereztem azzal, hogy két egyesület szervezésében, vezetõségében is
(Ifjúságért Egyesület és a Kolping Család Egyesület) részt vállaltam, mivel társadalmi
munkában sokat tettem a szegény, elesett emberek, fiatalok helyzetének javítása ér-
dekében. 1987-tõl Pécs M. J. Város Tanács Hivatalában cigányügyekkel foglalkoz-
tam, Hivatali irodámban keresett meg Ráczné Kalányos Gyöngyi cigány festõ, hogy a
baranyai cigány mûvészek érdekképviseletére alakítsunk kulturális szervezetet. Kez-
deményezése találkozott elképzeléseimmel, e területen megszerzett tapasztalatom-
mal, így az ügy élére álltam. A megalakulást követõen a szervezet kiépítését két vona-
lon kezdtük meg. Egyrészt fontosnak tartottuk, hogy vidéken is megismerhessék
egyesületünket, ezért zenés bemutatkozó esteket szerveztünk, így több településen is
klubok létesültek. Párhuzamosan Pécs peremkerületein, Vasason, Pécsbányán, Me-
szesen alakítottunk klubokat. Másik határozott elképzelésünk az volt, hogy Pécs bel-
városában legyen a centrum. Megkerestük a város vezetését, a bizonytalan, átmeneti
társadalmi helyzetben az ügy mellé álltak. A tanács felajánlott egy felújításra szoruló
épületet az Ady Endre utca 23. sz. alatt, mely olyan rossz mûszaki állapotban volt,
hogy szakértõk nem javasolták az épület felújítását. Mivel a belvárosban nem tudtak,
vagy nem akartak más alkalmasabb épületet felajánlani, a peremkerületre nem akar-
tunk kerülni, ezért ingatlan vásárlása mellett döntöttünk.

1989 júliusától bérbe vettük a megvásárolni szándékozott ingatlant Pécs tör-
ténelmi belvárosában, a József utca 4. sz. alatt, mivel az egyesület aktívan meg-
kezdte mûködését. A vásárláshoz a város mellett a Baranya Megyei Tanácstól, a
Mûvelõdési Minisztériumtól, a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért
Közalapítványtól kaptunk segítséget 1990-ben, még az elsõ szabad parlamenti vá-
lasztást megelõzõ kedvezõ politikai légkörben. 1989. augusztus 15-én megnyitottuk
a Rácz Aladár Közösségi Házat. A névadáshoz az ötletet Huber Márta pedagógus, a
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tehetséggondozó tábor vezetõje adta. A szervezet azért választotta Rácz Aladárt a
Közösségi Ház névadójának, mert õ nemcsak egy cimbalmos volt, hanem a cimba-
lom muzsika komolyzenei megteremtõje, zenepedagógus, Kossuth-díjjal elsõnek el-
ismert cigány mûvész, aki méltán volt úttörõje a cigány kultúra újszerû, magas szintû
értelmezésének. A Ház tevékenysége során e szintet tekinti mércének.

1995 végén az épületet rossz mûszaki állapota miatt le kellett bontani. Sze-
rencsére a megyében már több civil beruházást támogató Együttmûködõ Holland
Alapítványok – megismerve a Ház eddigi tevékenységét és célkitûzéseit – a Kö-
zösségi Ház újjáépítését támogatásban részesítette. 1996–1998 között átmeneti-
leg az Angol Központ és több más intézmény, az (Ifjúsági Ház és a Mûvészetek
Háza adott helyet programjainknak. 1998. október 9-én került sor az épület ünne-
pélyes átadására. A Rácz Aladár Közösségi Ház így a Dél-Dunántúli régió cigány-
ságának szellemi, kulturális és módszertani bázisává válhatott.
Gyermek és Ifjúsági programok, oktatás

Már mûködésünk elsõ évében kiemelt hangsúlyt fektettünk a cigány gyere-
kek és fiatalok nevelésére, oktatására. Pécsett kollégiumokban élõ középiskolás
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cigánytanulók összefogása érdekében, lemorzsolódásuk megakadályozására lét-
rehoztuk a Cigány Fiatalok Klubját. Az egyesület segített tanulmányi elõmenetelük-
ben, a hátrányos helyzetûeknek ösztöndíjat biztosított. A Klub jól sikerült tanévzáró
diszkót rendezett az Apáczai Csere János Nevelési Központban, ahol több mint
200 fiatal, származástól függetlenül, jól szórakozott. A Klub felvállalta olyan óvodák
patronálást, ahol magas volt a cigánygyerekek aránya. A Bári Ifjúsági Közösség-
szervezõ táborba delegáltunk fiatalokat. 1989-tõl egy ötéves programra épülõ ci-
gány tanulók képességfejlesztõ alkotó- és olvasótábort szerveztünk, ahol 30 vidéki
tehetséges tanulót kísértünk végig az általános iskola befejezéséig. Az ANK-ban
zenei tábort szerveztünk, ahol cigány és nem cigány fiatalok ingyenesen részesül-
hettek gitár és szintetizátor-oktatásba. Sikondán több ízben korrepetáló tábort
szerveztünk, többségében vidéki pótvizsgára készülõ diákok számára. Intézeti fia-
talok részére a vidéki nevelõ otthonokban egészségnevelési, szabás-varrás és
fõzõ tanfolyamokat szerveztünk. A Közösségi Házat látogató cigány fiataloknak
angol-német alap és fejlesztõ nyelvoktatást szerveztünk. A grazi Kepler Gimnázi-
ummal közösen több ifjúsági programot valósítottunk meg. Évente rendezünk
gyermeknapot, Mikulás ünnepséget, játszóházat. Vidéki gyermekeknek lehetõvé
tettük, hogy a Pécsi Bóbita Bábszínházban gyermekelõadásokon vehessenek
részt. Az óvodák mellett több általános iskolával is kapcsolatot építettünk ki, folya-
matosan részt veszünk nyílt projektnapjaikon cigány témájú programelemekkel.
Legnagyobb sikere a kézmûves bemutatóknak volt. 1990-tõl Cigány Nyelv és Kéz-
mûvesség címmel nyári balatoni tehetséggondozó tábort szerveztünk jó tanuló diá-
kok részére. Módszertani Központunk vidéki klubvezetõknek, aktivistáknak, szerve-
zetvezetõknek ifjúsági népfõiskolai elõadás-sorozatot szervezett. Vidéki klubjainkat
technikai eszközökkel is elláttuk (tv, videomagnó stb.), 2000-tõl számítógépekkel is.
Intézetbõl kikerült cigánylányok részére a Szociális Minisztérium támogatásával át-
meneti szállót nyitottunk Mánfán, amit a lakosság tiltakozása miatt nem tudtunk fo-
lyamatosan üzemeltetni. A polgármester és az önkormányzati testület rábírásával
sajnos cigányszármazásúak is aláírták a tiltakozási íveket, ezért támogattuk és segí-
tettünk, hogy helyben legitim cigány szervezet jöjjön létre. Az Igazságügyi Minisztéri-
um mellett mûködõ Országos Bûnmegelõzési Bizottság támogatásával Rács Helyett
Háló címmel 2004–2006 között komplex bûnmegelõzési ifjúsági programot valósí-
tottunk meg a Pécsett és vidéken mûködõ Ifjúsági Klubokon keresztül.
Képzõmûvészeti kiállítások

Baranyában az 1970-es évektõl jelentõs a cigány képzõmûvészet. A gilvánfai
születésû Fenyvesi József közel egy idõben a leghíresebb magyarországi cigány
festõvel, Balázs Jánossal kezd felnõttként, autodidakta módon alkotni. Koltai Mag-
dolna nemzetközi hírû komlói iskolai szakkörébõl emelkedik ki Orsós Teréz. Pongrácz
Éva iskolai szakkörének tanítványa Ráczné Kalányos Gyöngyi. Mellettük Kalányos
Lajos grafikáival vesz részt a Magyar Mûvelõdési Intézet által 1979-ben szervezett
Autodidakta Cigány Képzõmûvészek I. Országos kiállításán. Ezen mûvészek kezde-
ményezésére jön létre 1989-ben a Cigány Kulturális és Közmûvelõdési Egyesület,
mely létrehozta a Cigány Képzõmûvészek Stúdióját. Az alakuló ülésen az alapító ta-
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gok megtekinthették Ráczné Kalányos Gyöngyi festõmûvész kiállítását. 1989. de-
cemberében Kosztics László faszobrász elsõ kiállítását szervezte meg az ANK-ban.
Az egyesület azóta folyamatosan szervezi a cigány képzõmûvészek külföldi és hazai
társas és egyéni kiállításait. 1991-ben a Pápa Õszentsége pécsi látogatása tisztele-
tére az egyesület cigánymûvészek illusztrációival kiadta a cigány nyelvû Bibliát. Az il-
lusztrációkból Isten Hit a cigány képzõmûvészetben címmel a Bazilika Kocsis-termé-
ben rendezett nagyszabású, sikeres kiállítást. A Stúdió tehetségkutató pályázati
kiállítások révén bõvült. Jovánovics Lászlót követõen Füzesi József, Kalányos Gyu-
la, Horváth Zoltán, Bogdán Tibor csatlakozott a stúdióhoz. 1994-tõl a baranyai
multikulturalitás jegyében a cigány és más nemzetiségû mûvészek részére az egye-
sület több ízben rendezett közös kiállítást.

Az egyesület a Közösségi Házban számos más hazai cigány képzõmûvész-
nek biztosított bemutatkozási lehetõséget: Szentandrássy István, Pintér Sándor,
Túró Zoltán (Budapest), Ferkovics József (Nagykanizsa), Váradi Gábor (Ózd),
Kunhegyesi Ferenc (Kiskörös). Emellett több gyûjteményes kiállítási anyagból is
szerveztek nagysikerû tárlatot, a Néprajzi Múzeum, a Magyar Mûvelõdési Intézet
kollekciójából, elsõsorban a millenniumi ünnepségekhez csatlakozva.

Az általunk szervezett Cigány Magyar Baráti Klub szellemiségébõl kiindulva
fontosnak tartottuk, hogy nem cigány mûvészeknek is bemutatkozási lehetõséget
biztosítsunk: Szigeti Szabó János, Kedves János, Szabó László István (Mohács),
Vata Emil, Nõt Béla, Szatyor Gyõzõ, Lantos Ferenc (Pécs) Tibai Gyöngyi, Bálint
Ferenc (Komló). 2005. április 25-én a Nemesvámosi Alkotókör mûvészei – Õri Zsu-
zsanna, Gujdi Veronika, Sárkány Kázmér, Nyerges Gizi, Sáska Árpád, Eszes Má-
ria – alkotásaiból szerveztünk jól sikerült tárlatot. Folyamatosan szerveztünk fotó
és selyemkép kiállítást a grazi Eva Kepp Afritch-nak. Több ízben biztosítottunk be-
mutatkozási lehetõséget Boris Salamaha menekült horvát festõnek. A holland és
osztrák kapcsolatok révén nagysikerû kiállítást szerveztünk a Bécsben élõ fiatal
holland mûvésznek, René van de Vondervoortnak.
Múzeumi kiállítások, Erdõs Kamill Cigány Múzeum

A baranyai cigány képzõmûvészek anyagának múzeumi gyûjtése a Modern
Magyar Képtár vezetõje, dr. Romváry Ferenc mûvészettörténész kezdeményezésé-
re a nyolcvanas évek elején indult el. A szépen gyarapodó gyûjtemény 1982-ben
Eszéken, Pélmonostoron, Csornán került bemutatásra. A tárlatok sikerén felbuzdul-
va a Baranya Megyei Tanács állandó kiállítás létesítése mellett döntött. 1983-ban
Lúzsokon megnyílt a példamutató módon helyreállított ormánsági talpasházban,
Romváry Ferenc rendezésében a Baranyai Cigány festõk c. múzeumi állandó kiállí-
tás. Évek múltán a fenntartó vajszlói önkormányzat döntésének következtében, a tá-
mogatás elvonásával, sajnálatos módon megszûnt. 1995-ben Cigányok életébõl
címmel rendeztek kiállítást a JPM Néprajzi Osztályának munkatársai Clermond
Ferrand-ban (Franciaország).

1996-ban Gémesi Balázs szekszárdi muzeológus, cigánykutató, múzeumala-
pítási törekvését a Cigány Kulturális és Közmûvelõdési Egyesület karolta fel. Még
ebben az évben a kultusztárca támogatásával, városi bérleményben megnyitottuk a
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Sarok Múzeumot, melyben Romák Baranyában címmel ideiglenes cigány néprajzi
kiállítás volt látható a Mária utca 1-ben. Özv. Erdõs Kamillné engedélyével az egye-
sület még ez évben megalapította az Erdõs Kamill Cigány Múzeumot. A múzeum
1997-ben hét baranyai településen szervezett vándorkiállítást néprajzi anyagából.
1998-ban a Cigány Népmûvészek Országos Egyesülete a Magyar Mûvelõdési Inté-
zettel közösen meghirdette az I. Cigány népmûvészeti pályázatot. Ennek anyagából
1998. augusztus 19-én az újjáépített Rácz Aladár Közösségi Házban mûködõ Erdõs
Kamill Cigány Múzeumban a Magyarországi Cigány Mesterségek címmel kiállítást
szerveztek. 1999. május 16-án a múzeumi világnaphoz csatlakozva megnyílt az Er-
dõs Kamill Cigány Múzeum állandó kiállítása, Képek a baranyai cigányok múltjából
és jelenébõl címmel, Mándoki László igazgató rendezésében. A múzeumot az egye-
sület tartja fenn, mûködtetéséhez sem a helyi önkormányzat, sem pedig a központi
szervek nem nyújtanak segítséget, így tevékenysége korlátozott. Jelentõs viszont a
Roma Holocaust képzõmûvészeti gyûjteménye.
Fotókiállítások

A II. Cigány Kulturális Napok Pécs programsorozat keretében Látlelet,
Gilvánfa 1993 címmel Mánfai György fotós pillanatképeibõl nyílt kiállítás. Ezt köve-
tõen október 23-án Cseri László fotómûvész alkotásaiból szervezett kiállítást a
Rácz Aladár Közösségi Ház régi épületében Legalul ‘73–’93 címmel. Az 1973-ban
készült fotók a Dél-Dunántúli cigánytelepek pillanat- és zsánerképeit tartalmazzák,
az 1993-ban készültek a pécsi keleti városrészben található volt bányászkolóniá-
ban élõ cigány családokat örökítette meg. Roma Lét ‘92 címmel Füzi István múzeu-
mi fotósnak rendezett kiállítást az egyesület 1994. október 13-án, A III. Cigány Kul-
turális Napok Pécs keretében. A fotók a baranyai cigányok lakta településeken
készültek. Szintén az egyesület szervezésében került sor Molnár István Gábor fia-
tal budapesti cigány operatõr-fotómûvész Kortárs cigánymûvészek, mesterek c.
fotókiállítására 1997. április 7-én az egyesület ideiglenes mûködési helyszínén a
Közösségi Ház Pinceklubjában. Cigány fotódokumentációs anyagként rendeztük
meg 2005. április 23-án Tóth László sajtófotós A város peremén c. kiállítását, a Ta-
vaszi Fesztivál rendezvényeként. A fotók a pécsi Mohácsi úton ledózerolt cigány
kolónia végnapjait, az ott élõk egyéni, közösségi életét ábrázolják. 2005. június
10.-én Dezsõ László gyergyószentmiklósi fotográfusnak rendeztünk fotó kiállítást
erdélyi természet-fotókból.
Irodalmi kávéház, írói-költõi estek

Szervezetünk a németországi Henrich Böll Alapítvány támogatásával Nemze-
tiségként Baranyában címmel rendezett programsorozatot 1994. március 18–19-én.
Ennek keretében megrendeztük a nemzetiségi írók és költõk estjét, neves német,
horvát, cigány mûvészek közremûködésével. Romák békelángja c. az I. Pécs-bara-
nyai Roma Nap keretében 1995. augusztus 26-án újra megrendeztük a nemzetiségi
írók-költõk estjét. A VI. Cigány Kulturális Napok Pécs rendezvénysorozat keretében
a Mûvészetek Házában Csillagüvegsorsok címmel, 1997. augusztus 28-án cigány
irodalmi estre került sor. Az est vendége volt Orsós Jakab és Kovács József Honta-
lan mellett több fiatal költõ, így Kalányos Mónika, Rigó József és Horváth Gyula.
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1998. április 11-én, a költészet napján fiatal cigány költõk mutatkoztak be az Angol
Központban, ugyanitt rendezte meg az egyesület április17-én Irodalmi Kávéház
programját, melynek egyik vendége a bibliafordító Choli Daróczi József volt. 1999.
március 27-én a Baranyai Cigányok II. Tavaszi Fesztiválja keretében az újjáépített
Rácz Aladár Közõsségi Házban Cigány költészet ma címmel irodalmi kávéházat
szervezett az egyesület, az est fõ vendége a bécsi cigány költõ Ilija Jovanovic volt. A
VIII. Cigány Kulturális Napok Pécs rendezvénysorozat keretében került sor 1999.
szeptember 11-én a legismertebb cigány író, Lakatos Menyhért estjére. Az egyesü-
let szervezésében Kovács József Hontalan baranyai költõ több külföldi és hazai
program keretében vett részt író-olvasó találkozón, irodalmi esten. 2004. február
26-án az egyesület Csemer Géza Budapesten élõ író, színmûíró részére szervezett
irodalmi délutánt Bánfán. 2004. április 2-án a Tavaszi Fesztivál keretében magyar és
roma költõk, írók találkozójára került sor. Az egyesület vendége volt több neves, fris-
sen kitûntetett mûvész, így Kertész Ákos író és Bertók László Kossuth díjas költõ.
Könyvkiadás–könyvbemutatók

A Cigány Kulturális és Közmûvelõdési Egyesület 1990-ben kiadta Rostás Far-
kas György–Karsai Ervin: Cigányok hiedelem világa c. tanulmányát. 1991-ben a Pápa
Õszentsége pécsi látogatása tiszteletére a La Biblake Svunci Evangeliumura c. cigány
nyelvû képes Bibliát jelentette meg, melynek könyvbemutatóját 1991. augusztus
10-én, a Bazilika Kocsis-termében rendeztük meg. Az egyesület 1993-tól Kovács Jó-
zsef Hontalan, Mohácson élõ cigány költõ állandó kiadója. A 900-éves Mohács város
tiszteletére ez évben jelentette meg és mutatta be a költõ Pörgõ Ezüsttallér c. verses-
kötetét. Az elmúlt több mint egy évtizedben még tíz verses, próza és riport kötetet je-
lentetett meg a költõtõl, melynek bemutatóira Mohácson és Pécsen kívül a budapesti
Kossuth Klubban került sor. A II. Cigány Kulturális Napok Pécs 1993 rendezvénysoro-
zat keretében mutatta be az egyesület Balogh Attila: Nagyon Fáj c. verseskötetét.
1994. február 15-én dr. Várnagy Elemér: Cigány fiatalok a nagyvilágban c. könyvének
bemutatóját szerveztük meg a Cigány–Magyar Baráti Klub programjaként. 1994. októ-
ber 14-én Csemer Géza: Habiszti c. könyvnek bemutatójára került sor. 1995. szep-
tember 21-én ROM SOM címû, újra indított folyóiratot mutatta be a fõszerkesztõ, Choli
Daróczi József a Közösségi Házban. 1997. július 12-én Tóth Józsefné: Gizi néni köny-
ve c. novelláskötetét mutatta be az egyesület a Pinceklubban. A VII. Cigány Kulturális
Napok Pécs programjában a Baranya Megyei Könyvtár dísztermében a Magyar Mû-
velõdési Intézet anyagából 1997. augusztus 29-én az egyesület megszervezte az I.
Országos Cigány Könyvkiállítást. 2004. február 26-án A legfinomabb cigány ételek c.
Csemer-Korpádi-Patyi féle cigány ételeskönyv kóstolóval egybekötött bemutatóját a
Celláriumban tartottuk meg . 2005. április 11-én a költészet napján mutattuk be Kovács
József Hontalan: József Attila: Ikonok c. verseskötetét, melyet kortárs cigány és nem
cigány, valamint külföldi mûvészek illusztráltak. 2005. augusztus 2-án kiadásunkban
megjelent az Alkotások az Erdõs Kamill Cigány Múzeum képzõmûvészeti anyagából
c. katalógus került bemutatásra az Országos Levéltár fõvárosi dísztermében. 2006. ja-
nuár 14-én az Ember Háza Alapítvány, az Erdõs Kamill Cigány Múzeum és a Cigány
Kulturális és Közmûvelõdési Egyesület közös kiadásában jelentettük meg a Cigány-
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sors c. történeti kiadványt. 2006. március 29-én a Roma Holocaust és Rasszizmus a
mai Európában c. kiállítás megnyitója keretében, Radnóti Ilona: „… úgy kell eljárni,
mint a zsidókkal”. Roma holocauszt Baranyában c. kiadványának ismertetõjére is sor
került a Várostörténeti Múzeumban. A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbsége-
kért Közalapítvány támogatásával jelentettük meg 2006-ban Kosztics István: Pécs-
Baranyai cigányág kultúrája a rendszerváltástól napjainkig c. kötetet. Szintén a közala-
pítvány támogatásával jelent meg az általános iskolai integrált oktatáshoz a Cigány
irodalmi arcképcsarnok c. kiadványunk, Kovács József Hontalan szerkesztésében.
2007-ben Holocaust a képzõmûvészetben címmel az Erdõs Kamill Cigány Múzeum
anyagából katalógust jelentettünk meg. Ebben az évben Szentandrássy István festõ
50-ik születésnapja alkalmából jelentet meg Kovács József Hontalan: Szentandrássy
István evangéliuma c. kiadvány. Szeptember 24-én a Barcsi Dráva Múzeum Gyöke-
rek c. könyvét Mészáros Ádám a kötet kiadója és szerkesztõje mutatta be a Közösségi
Házban. Októberben Pethes Mária költõnõ Marionettjátékos c. verseskötetét Bogádi
Kis György író ismertette 2008-ban, a Barbizoni elégiák c. újabb kötetét pedig Békés
Sándor újságíró.
Színházi bemutatók-találkozók

Az I. Roma Elõadómûvészeti Találkozóra 1995. november 3–5. között került
sor a budapesti Napház és a Magyar Mûvelõdési Intézet és a pécsi Cigány Kulturá-
lis és Közmûvelõdési Egyesület közös rendezésében, a Rácz Aladár Közösség
Házban és a Pécsi Ifjúsági Házban. A fiatal vers és prózamondók, valamint színját-
szó körök rendezvényén közel 150 fõ vett részt az ország különbözõ részébõl. Kö-
zülük ma már sikeres színmûvész Nyári Oszkár, Horváth Kálmán pedig a Duna TV
bemondója lett. Az egyesület szervezésében a Baranyai Cigányok II. Tavaszi
Fesztiválja keretében 1999. március 27-én Jónás Judit: Gyere Josephine c. zenés
játéka került megrendezésre. 1999. október 25-én Jónás Judit Domján Edit-díjas
színmûvésznõ a Balladák földjén c. darabját mutatta be a Padlásszínházban.
2000. április 11-én a Gandhi Gimnázium Playback Színházának elõadására került
sor, akik a Padlásszínházban léptek fel az év során. A IX. Cigány Kulturális Napok
Pécs programjában 2000. szeptember 16-án Weöres Sándor: Psyché c. darabját
Jónás Judit színmûvész elõadásában láthatta a pécsi közönség. 2001. március
31-én a Cigány Színházi Társulás Sophokles-Bornemissza: Elektra c. darabját
adta elõ a Tavaszi Fesztivál keretében. A Pécs-Baranyai Roma Nap keretében ke-
rült megrendezésre az I. Roma Színházi Találkozó szeptember 8–9. között a Rácz
Aladár Közösségi Házban és a Pécsi Horvát Színházban. A darabok közül nagy si-
kere volt a Hegyi Aranka életét bemutató, A cigányprimadonna c. darabnak, a Ci-
gány Színházi Társulás elõadásában, valamint a Dajka Színpad által elõadott Zöld-
mezõ szárnya c. zenés népmesei játéknak. A XII. Cigány Kulturális Napok Pécs
rendezvénysorozat keretében a Cigány Színházi Társulás elõadásában 2003.
szeptember 12-én a Pécsi Harmadik Színházban került színre Csemer Géza:
Dankó Pista c. daljátéka. 2009. szeptember 17-én a cigány holocaust 60. évfordu-
lóján szervezett emlékkiállításon Khamaro: Vonat c. táncszínházi elõadására ke-
rült sor a Rácz Aladár Közösségi Házban.
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Cigányzene, jazz, folklór
A Cigány Kulturális és Közmûvelõdési Egyesület 1989-tõl folyamatosan tá-

mogatta a hagyományos cigányzenekarokat, a hagyományõrzõ együtteseket, kül-
földi és hazai fellépéseket szervezett részükre. 1989 nyarán zenei tábort rendez-
tünk tehetséges cigány fiataloknak az ANK aulájában. 1990-tõl a Pécsi Szabadtéri
Színpadon országos és regionális Folklór Fesztiválokat tartottunk neves budapesti
(Kaly Jag, Romano, Glasszo stb.) és vidéki hagyományõrzõ együttesek (Cini Jag,
Chachi Vorba, Szolnoki Barna Gyöngyök stb.) közremûködésével. 1994. október
14-én Kathy Horváth Lajos hegedûmûvésznek volt koncertje a Rácz Aladár Közös-
ségi Házban. 1994. november 20-án a Ki Mit Tud?-gyõztes gitáros, Botos Tibor ve-
zette Jazz trió adott koncertet az Ifjúsági Házban. Az egyesület a baranyai folklór
együttesek részére nagysikerû fellépést szervezett a budapesti Almási-téri sza-
badidõ központban. 1999. szeptember 10-én Szakcsi Lakatos Béla, Jávori Vilmos
Jazz duója lépett fel a Közösségi Ház teraszán. Az egyesület nagyszabású ünnep-
ségein a Dörömbõzõ Géza Prímás vezette cigányzenekar lépett fel, zenekara kí-
sérte az egyesület által támogatott nótaesteket is. A cigányzenei értékek megõrzé-
se, erõsítése céljából 2003-tól megyei Roma Ki MitTud?-ot szervez az egyesület, a
Tavasz Fesztiválján a gyõztesek gálamûsort adnak. 2005. május 28-án a Pécsi
Horvát Színház szabadtéri színpadán rendezett az egyesület Országos Folklór
Fesztivált. 2006-tõl a Balkán Kapuja címmel szervez az Egyesület EKF2010
programjához kapcsolódóan nemzetközi fesztiválokat. Dörömbözõ Géza prímás
85. születésnapján nótaest volt az Ifjúsági Házban.
Fesztiválok, kulturális napok, nemzetközi konferenciák, rendezvények

Az egyesület 1990-tõl szervezi a Cigány Kulturális Napok Pécs rendezvényso-
rozatot, évente visszatérõ rendezvényként népszerûsítve a hagyományos cigány kul-
túrán túl a cigánymûvészet új területeit is (jazz, színházmûvészet, film, könnyûzenei
irányzatok stb.). 2004-tõl a Cigány Kulturális Napok rendezvénysorozat keretében ke-
rül megrendezésre A cigányság történeti múltja és jelene, különösen a Dél-Dunántúli
régióban c. történeti konferencia, melynek címe 2007-tõl a kutatóhálózat kiszélesedé-
sével A cigányság történeti múltja és jelene Magyarországon, különösen a dunántúli
és nyugat-magyarországi régiókban címre változott. Emellett szakmai tanácskozások,
konferenciák foglalkoznak az aktuális cigány szakmapolitikai kérdésekkel, neves elõ-
adók, szakértõk és szakpolitikusok bevonásával. Az egyesület 1991-tõl részt vesz a
JEV (Európai Népcsoportok Ifjúsága) szakmai munkájában a húsvéti szemináriumo-
kon. 1991-tól 1996-ig az egyesület a grazi Alpok-Adria alternatív szervezettel közösen
Népek Kultúrája mottóval nemzetközi nyári tábort szerveztünk olyan külföldi szakem-
berek, érdeklõdõk számára, akik közelebbrõl akarták megismerni a cigányság történe-
tét, nyelvét, kulturális értékeit, hogy tisztább, igazabb képet kapjanak e kitaszított nép-
csoportról, hogy maguk is fel tudjanak lépni az elõítéletesség, és az általánosításokkal
szemben. 1995-tõl csatlakozott az egyesület egy országos kezdeményezéshez, hogy
minden településen augusztus utolsó szombatján szervezzenek Roma Napot, az
egyûvé-tartozás, a szolidaritás erõsítése érdekében. A Pécs-Baranyai Roma Nap
programjában ezért általában folklór fesztiválok, kézmûves bemutatók és egyéb a ha-
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gyományõrzõ elemek találhatóak. 1998-tól szervezi az egyesület a Baranyai Cigányok
Tavaszi Fesztiválját, melynek keretében megrendezi a Ki Mit Tud? gálamûsort, jóté-
kony célú koncerteket szervez, ünnepélyes keretek között kitûntetõ díjakat adomá-
nyoz, emellett hangsúlyt kap a képzõmûvészet és az irodalom is. A kulturális napok-
hoz hasonlóan arra törekszünk, hogy egy-egy speciális kulturális területet érintve,
színesítsük a fesztivált. 2001–2003 között az egyesület a Kultúr Kontakt Ausztria szer-
vezettel közösen külföldi és hazai német nyelvtanároknak szervezett (továbbképzés-
nek elfogadott) konferenciákat a következõ címen: Roma kultúra és oktatásügy Ma-
gyarországon; A romák kulturális hagyományai Magyarországon – multikulturalitás az
iskolában; A cigányság az Európai Unióban.
Holocaust a mûvészetben

A Cigány Kulturális és Közmûvelõdési Egyesület a roma holocaust 60. évforduló-
ja alkalmából 2004-ben több színvonalas programot rendezett. Augusztus 2-án képzõ-
mûvészeti kiállítás nyílt a cigány mûvészek holocaust tárgyú alkotásaiból. Szeptember
17-én Karl Stojka (Bécs) és Lukács Ágnes (Budapest) a borzalmakat átélt mûvészek
festményeibõl, kollázsaiból rendezett kiállítást a Közösségi Házban, az osztrák nagykö-
vetség és az Esélyegyenlõségi Minisztérium támogatásával. Az egyesület áldozatos
gyûjtõmunkájának köszönhetõen 2004. október 25-én felavatásra került a Lánc utcai
parkban Horváth Zoltán Jenõ márvány holocaust emlékmûve. 2006-ban a pécsi Zsina-
gógában rendeztük meg a cigány holocaust képzõmûvészeti emlékkiállítást. Azóta is
minden évben a Holocaust Emléknapon, augusztus 2-án egy-egy új helyszínen kiállítjuk
a képzõmûvészeti gyûjteményt, mely folyamatos bõvítés alatt áll.
Jótékonysági célú koncertek

Az egyesület 2003-tól az Ember Háza Alapítvány javára nagyszabású jóté-
konysági koncertek, fellépések szervezésébe fogott. 2003. március 28-án a Pala-
tinus Hotelben Bódi Guszti és a Fekete Szemek együttes lépett fel. Dankó Pista ha-
lálának 100. évfordulóján jótékony célú nótaestet szerveztünk, a neves énekesek
(Csonka Anna, Keresztúri Erika, Bízó József, Gyõri Szabó József) közremûködé-
sével. A Lauber Dezsõ Városi Sportcsarnokban az MC. Hawer és aTekknõ, vala-
mint a Románcok együttes 2003. augusztus 29-én adott koncertet. A Tavaszi
Fesztivál keretében 2004. április 3-án a Baranya Megyei Önkormányzat díszter-
mében Bangó Margit koncertezett. 2005. április. 23-án a Bóbita Bábszínházban a
Váradi Roma Café lépett fel. Az Ifjúsági Házban 2005. augusztus 27-én Stefanó jó-
tékonysági fellépésére került sor. 2006-ban a megyei önkormányzat dísztermében
Nótár Mary koncertjét rendeztük meg. 2008-ban a Pécsi Kulturális Napok keretén
belül a Bóbita Bábszínházban Sárközy adott nagysikerû koncertet.
Cigány Módszertani Központ

A Rácz Aladár Közösségi Ház, mint Cigány Módszertani Központ állandó
szakmai, jogi tanácsadó szolgálatot tart fenn egyesületek, klubok, közösségvezetõk
és egyének részére. Fennállása óta több civil szervezet létrejöttét segítette elõ
(Mánfai Kulturális Egyesület, Hetvehelyi Beás Egyesület stb.). 1995. elején meg-
szervezte az elõzõ évi önkormányzati választás során Baranya megyében létrejött
helyi cigány kisebbségi önkormányzatok szövetségét, az országban elsõként. 1996-
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tól évente belsõ képzés keretében segít a helyi cigány kisebbségi önkormányzatok
vezetõinek, tagjainak, képviselõi munkára való felkészülésben. Civil szervezeteknek
és cigány önkormányzatoknak folyamatosan információs és tanácsadó szolgálatot
tart fenn, segíti hivatalos, adminisztrációs tevékenységüket, (jegyzõkönyvek, emlé-
keztetõk elkészítését stb.) pályázatok, kérelmek és egyéb beadványok megírását,
továbbítását, pénzügyi és pályázati elszámolások összeállítását.
Európa Uniós programok

EU-RO Európa Napok Pécs címmel 2004. május 28–29-én rendezvényso-
rozatot szerveztünk a Közösségi Házban valamint a Balokány-ligetben. Az elsõ na-
pon Felkészülten az Unióban c. konferenciára került sor, valamint Amit az Európai
Parlamentrõl tudni kell c. könyvbemutatóra. Másnap Romák az Unióban címmel
politikai kerekasztal-fórumot szerveztünk az Európa Parlamenti választási listát ál-
lító pártok képviselõivel. 2006. május 5-én EU-RO Roma Európa Napot tartottunk
Beszélgessünk Európa jövõjérõl címmel, melyen részt vett Mohácsi Viktóra Euró-
pa Parlamenti képviselõ. 2007. április 27-én a Közösségi Házban került megrende-
zésre az Amit az Unióról tudni kell c. vetélkedõ döntõje, melyen Baranya megyei
általános iskolások (7–8 osztályos) vettek részt. 2007. május 11-én rendeztünk
EGYÜTT – Beszélgessünk Európáról a Róma Szerzõdés aláírásának 50-ik évfor-
dulóján címmel konferenciát a Közösségi Házban.
Foglalkoztatási képzési programok

A városi önkormányzat támogatásával 2000-tõl Szociális és Foglalkoztatási
Irodát mûködtettünk a Közösségi Házban, melynek keretében közel 50 közhasznú
munkást foglalkoztattunk. 2003–2004 között a Phare Program keretében a Roma
Közösségi Ház mûködtetése c. komplex projektet valósítottunk meg. Az Országos
Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával 2006–2009 között Roma munka-
erõ-piaci szolgáltató hálózatot mûködtettünk, melynek keretében tartós munkanél-
külieket helyeztünk el, akiket az elsõdleges munkaerõ piacra irányítottunk átkép-
zésre. 2006–2007-ben Hal Helyett Háló címmel kistérségi szociális hálózatot
mûködtettünk, mely program keretében a szociális területen dolgozó szakembere-
ket (23 fõ) speciális képzésbe részesítettük a PTE FEEK konzorciumi partnerrel
együttmûködve. 2007–2008 évben Lépjünk Együtt Egymásért címmel fejlesztés-
központú alternatív munkaerõ-piaci szolgáltatást nyújtottunk hátrányos helyzetû,
elsõsorban cigány tartós munkanélküliek részére.
Cigányok Jog és Érdekérvényesítõ Szolgálata

1992 novemberérõl a Cigányok Jog és Érdekkérvényesítõ Szolgálata kereté-
ben jogsegélyszolgálatot indítottunk a Közösségi Házban, dr. Berényi István ügyvéd
közremûködésével. 1995-tõl Phare támogatással szolgálatunkat bõvíteni tudtuk, és a
továbbiakban Irodaként mûködtettük, mely elsõsorban jogsegélyszolgálatot nyújtott,
kivételes ügyekben képviseletet is ellátott. Az iroda felvállalta a cigányok holocaust
kárpótlási ügyeinek intézését. 1997-tõl az iroda mûködését a Magyarországi Cigányo-
kért Közalapítvány biztosította pályázati forrásból. Az Igazságügyi Minisztérium a nép
ügyvédje, valamint az antidiszkriminációs hálózat kiépítésével az iroda mûködtetése
indokolatlanná vált.
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Száz éve Pécsett… 1909-ben

április 4. A városháza közgyûlési termében megtartotta évi közgyûlését a pécsi ipartestület.
április 8. Az 1908/09-es színházi évad utolsó bemutatója Sardon Boszorkány c. színmûve

volt a Pécsi Nemzeti Színházban.
április 10. a Nõegylet Mór utcai termében megnyílt Holló Alajos fõreáliskolai tanár képkiállítása.
április 11. Az 1848. évi törvények szentesítésének emlékére a pécsi iskolákban ünnepsége-

ket szerveztek.
április 13. Baranya vármegye megtartotta tavaszi közgyûlését.
április 15. A IV. hadtest parancsnoka, Czibulka Hubert báró táborszernagy, Schay Gusztáv

ezredes kíséretében Pécsre érkezett, és szemlét tartott az 52. és a 69. gyalogezred
zászlója felett.

április 19. A Polgári Kaszinó megszervezte a 7. Zsolnay serlegünnepet.
április 21. A Pécsi Napló teljes betûkészletét lecserélte az igényesebb kiadás érdekében.
április 21. Pekár Gyula író az Urániában felolvasta legújabb mûvét.
április 22. Elhunyt dr. Révai Sándor, a pécsi állami fõreáliskola tanára.
április 29. Gróf Apponyi Albert, vallás- és közoktatásügyi miniszter felszólalt a pécsi egyetem

létesítése érdekében.

május 1. A pécsi lóversenyegylet rendes évi közgyûlését tartotta meg a megyeháza nagyter-
mében.

május 5. Körmenetet szerveztek a tûzoltók és az építõmunkások a Flórián szoborhoz, ám a
hirtelen támadt felhõszakadás a rendezvényt elmosta.

május 9. A pécsi jogász ifjúság nagy örömmel köszöntötte népszerû oktatóját, Angyal Pált a
Magyar Tudományos Akadémia levelezõ tagjává való megválasztása alkalmából.

május 10. Elhunyt Krausze Ignác, a város társadalmának jeles tagja, a „Sziléziaihoz” c. vá-
szon- és fehérnemû-kereskedõ.

május 16. Lóosztályozást tartottak Pécsett, ahová minden pécsi ló és öszvér elõvezetését
kötelezõvé tették.

május 20. Faludi Ferenc emlékünnepséget szervezett a pécsi katolikus fõgimnázium. Az ün-
nepségen befolyt 561 korona összegbõl Faludinak kívántak emléktáblát állítani.

május 24–25. Tavaszi vásár került megrendezésre Pécsett.
május 30. Gróf Zichy Gyula püspök osztotta ki a Székesegyházban a bérmálás szentségét.

június 1–2. Sor került a Pécsi Püspöki Joglyceum évzáró ünnepségére, amely után meg-
kezdõdtek az alapvizsgálatok.

június 6. Tombolasorsolással, eszem-iszommal, tûzijátékkal, színes programmal Tettyei
népünnepélyt szervezett Reéh György.

június 8. Baranya vármegye közigazgatási bizottsága megtartotta havi rendes ülését.
június 9. Normann Rezsõ gróf automobilon Jelengrádból Pécsre érkezett, majd Zichy Gyula

püspökkel ebédelt.
június 11. 1000 koronát adományozott Zichy Gyula püspök a katolikus sajtóalap támogatására.
június 13. A pécsi izraelita nõegylet nyári mulatságot tartott az új sörgyár helyiségében és

annak kertjében.
június 19. A Pécsi Dalárda nyári dalestet rendezett a Jótékony Nõegylet Mór utcai helyiségében.
június 20. A Zsolnay-féle szakiskolában ünnepéllyel zárták be a tanévet.
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június 30. A pécsi könyvnyomdászok egylete megtartotta János-ünnepélyét a Felsõmalom
utca 15. szám alatt.

Hetvenöt éve Pécsett… 1934-ben

április 1. Új tûzoltóparancsnokot neveztek ki Pécsett, Török Béla személyében.
április 3. Négy új egyetemi magántanárt neveztek ki a pécsi egyetemen: dr. Bartha Imre, dr.

Karg Norbert, dr. Orbán György és dr. Szüle Dénes személyében.
április 4. A Pécsi Nemzeti Színházban bemutatóra került a Vígszínház Több mint szerelem c.

darabja.
április 9. A Pécsi Katolikus Kör megünnepelte fennállásának 40. évfordulóját.
április 10. A Pécsi Filharmonikusok hangversenye Siklós Albert zeneszerzõ, zeneakadémiai

tanár vezényletével.
április 11. A Pécsi Tanítónõk Egyesületének közgyûlésén dr. Gábriel Pál helyettes igazgató

mondott beszédet.
április 11. Giuseppe Verdi Álarcosbál c. operáját mutatták be a Pécsi Nemzeti Színházban.
április 14–15. A PEAC két napos országos vívóversenyt rendezett a Pannóniában.
április 18. Budapesti diákok érkeztek Pécsre, hogy megismerkedjenek a város kultúrájával.
április 22–24. A fasiszta ankét ünnepi megnyitó ülése az egyetem aulájában.
április 23. A Pécsi Képzõmûvészek és Mûbarátok Társasága évi közgyûlésén tiszteletbeli

taggá választotta Glatz Oszkárt.
április 25. A Szerelem rózsái c. revüoperett bemutatója a Pécsi Nemzeti Színházban.
április 27. A Pécsi Vasutas Sport Klub tréningjén gerinctörést szenvedett Käszdorf József

birkózó, majd két nap múlva elhunyt.
április 27–28. V. Országos Városépítési Tanácskozás Pécsett.

május 1. Baranya vármegye kisgyûlése.
május 4–5. Városi vívóversenyt rendezett a PSC a Nõegylet nagytermében.
május 6. Kertész Gábor és Sziklai János vendégfellépésével bemutatták Ábrahám Pál

Viktória c. operettjét a Pécsi Nemzeti Színházban.
május 9. Dr. Vargha Imre pénzügyi államtitkár Pécsre érkezett a Zsolnay-serlegünnepélyre.
május 10. Gömbös Gyula miniszterelnök Pécsre látogatott.
május 12. Jávor Pál vendégszereplésével a Pécsi Nemzeti Színház bemutatta Hunyady

Sándor Aranyifjú c. darabját.
május 13. A Szent Mór Kollégium maurinumi kerti ünnepségén részt vett Pelle István kétsze-

res tornász-világbajnok.
május 15. Egy Budapestrõl Pécsre tartó vasúti hálókocsiban kirabolták a város egyik aljegy-

zõjét.
május 18. A városi zeneiskola megtartotta a Pannónia szálló nagytermében második nyilvá-

nos hangversenyét.
május 20–21. Pécsett tartották a III. Országos Iparos Dalversenyt.
május 27. A Széchenyi téren tartották meg a Hõsök emlékünnepét.
május 28. Baranya vármegye közgyûlése.
május 30. Dr. Rhórer Lászlót nevezték ki a pécsi orvosi kar új dékánjának.
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június 2. A Pécsi Szeráfi Kórus egyházzenei hangversenyt adott a ferences rendi plébánia-
templomban.

június 3. A Pécsi Lóverseny Egyesület lóversenyének záró rendezvénye (május 31.–június 3.)
június 4. Országos trianoni gyászünnepélyt rendeztek Pécsett is.
június 4. Elhunyt a Pécsi Nemzeti Színház volt igazgatója, Asszonyi László (1882–1934).
június 7. Elhelyezték a jogi kar épületén a Kõszeghy Gyula és Gecsõ Sándor által tervezett, a

Zsolnay kerámiából készült Szepesy Ignác emléktáblát.
június 9. A Pécsi Nemzeti Casinoban magyar estet rendezett a Pécsi Tüdõvész Ellen Véde-

kezõ Egyesület.
június 10. Pécsre érkezett P. Srzezdziecki Pius, a pálos rend generálisa a pálosok visszate-

lepítése ügyében.
június 11. Elhunyt dr. Schmidt Antal nyugalmazott kórházigazgató (1867–1934).
június 13. Elhunyt Mattyasovszky-Zsolnay Zsolt (1884–1934) a kerámiagyár vezetõje.
június 14. Dr. Masfeld Géza orvosprofesszort nevezték ki a pécsi egyetem új rektorának.
június 15–17. A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület vándorgyûlése Pécsett.
június 19. Ajándékozás útján a pécsi múzeum állományába került Amtmann Prosper

fuvolája.
június 23. Kilencvenhárom új doktort (orvos, jogász) avattak a pécsi egyetemen.
június 26–27. A Pécsi Nemzeti Színház új bemutatója: Gárdonyi Géza A bor c. népszínmû-

ve.

Ötven éve Pécsett… 1959-ben

április 2. A Hazafias Népfront székházának nagytermében megnyílt Sarkantyú Simon festõ-
mûvész kiállítása.

április 3. Magyarország felszabadulásának 14. évfordulóját ünnepelték Pécs városában.
április 4–5. Férfikórusok országos dalos találkozóját szervezte meg a Bartók Béla Férfikar.
április 10. A Pécsi Kamaraszínházban megkezdõdtek a próbái Galambos György, Bíró Attila

és Kocsis Margit háromfelvonásos zenés vígjátékának, a Májusi muzsikának.
április 13–14. A „Szocialista kultúráért” kitüntetést kapta Pécs város Mûvelõdési Háza az ott-

hon-hálózat 10 éves fennállásának alkalmából.
április 18. Családi estet tartott a Gyárvárosi Általános Iskola a Gorkij Kultúrházban.
április 20. A Pécsi Szimfonikusok koncertjét Ettore Gracis olasz karmester dirigálta, többek

közt Mendelssohn Olasz szimfóniáját.
április 21. A Mecsek Kupáért rendezett a PEAC vívóbajnokságot.
április 23. Bánki József, a pécsi Zenemûvészeti Szakiskola mûvésztanára tartott zongora-

hangversenyt.
április 26. A Pécsi Nemzeti Színházban nagy sikerrel lépett fel a Mecsek Mûvészegyüttes.
április 28. Megnyílt a Pécsi Központi Munkásakadémia a Pedagógiai Fõiskola elõadótermé-

ben.

május 1. Megnyílt az I. Országos Középiskolai Fényképkiállítás a Széchenyi Gimnázium-
ban.

május 1. A Moszkvai Rádió és Televízió 100 tagú zenekara látogatott Pécsre.
május 2. A TIT Mûvészeti Szakosztálya és a Képzõ- és Iparmûvészek Baranya Megyei Mun-

kacsoportja a Bartók Béla Klubban megnyitotta Buday Lajos festõmûvész képkiállítását.
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május 6. A Német Demokratikus Köztársaság Építõipari Szakszervezetének titkára, Walter
Tille, egy lipcsei kereskedelmi üzletvezetõ, Charlotte Miene és a Francia Építõipari Dol-
gozók Szakszervezetének titkára, Jean Briquet látogatott Pécsre.

május 8. Elhunyt dr. Szekér Jenõ (1892–1959) a Pécsi Orvostudományi Egyetem Fül-, Orr-.
Gégegyógyászati tanszékének vezetõje, a klinika igazgatója.

május 9. Megnyílt a „Mûszakiak Pécsért” kiállítás az ÉM. Földmérõ és Talajvizsgáló Vállalat
és Építõipari Tudományos Egyesület Pécsi Csoportja rendezésében.

május 11. A Pécsi Nemzeti Színházban tartotta hangversenyét a csehszlovák Bartak 20
tagú jazz-zenekara a Furfangosok Országos Bajnoksága keretében.

május 16. A pécsi járások székházának kistermében került megrendezésre a járások hagyo-
mányos borversenye.

május 17. A Városi Mûvelõdési Házban mutatták be a Színjátszó Akadémia hallgatói vizsga-
elõadásaikat.

május 18. A Pécsi Nemzeti Színház adott otthont a Georg Friedrich Händel halálának 200.
évfordulójára szervezett díszhangversenynek.

május 21. 20 éves évfordulóját ünnepelte a Pécsi Szikra Sportkör.
május 22–23. Az Orvostudományi Egyetemen zajlott le tudományos elõadásokkal a kiberne-

tikai kollokvium.
május 24. A pécsi Mûcsarnok és a Képzõmûvészek Baranya Megyei Munkacsoportja évi

rendes tavaszi tárlatával kedveskedett a mûkedvelõ közönségnek.
május 25–29. A „modern dráma hetét” rendezte meg a Színházi Dolgozók Szakszervezete

Színházmûvészeti Szakosztálya és a Pécsi Nemzeti Színház vezetõsége.
május 31–június 7. A Könyvhét keretében Kossuth-díjas írók (Illés Béla, Fodor József)

érkeztek Pécsre.

június 5. Országos Erõmûvi Vándorgyûlést tartottak Pécsett a KISZ Szakszervezetek
Doktor Sándor Mûvelõdési Háza dísztermében.

június 6. A VIII. pedagógusnap alkalmából a városi tanács kultúrtermében fogadták
a kitüntetett pedagógusokat.

június 9. A Tanácsköztársaság 40. évfordulójára adták ki a Baranyai Mûvelõdés ez évi
számát.

június 10–11. A Közlekedési és Postaügyi Minisztérium a Pannónia szállóban Országos
Továbbképzõ Tanfolyamot szervezett.

június 12. Országos Sportorvosi Munkaértekezletet tartottak Pécsett a megyei tanács nagy-
termében.

június 13. Ernster Dezsõ, a New York-i Metropolitan ünnepelt színésze Pécsre látogatott.
június 20. Állami Kalapszalon nyílt a Kossuth Lajos utcában a Pécsi Ruházati Bolt égisze

alatt.
június 21. Elhunyt Kovács Béla (1908–1959) országgyûlési képviselõ, a volt Független Kis-

gazdapárt fõtitkára.
június 24. Évadzáró társulati ülést tartott a Pécsi Nemzeti Színház.
június 25. A Pécsi Zenemûvészeti Szakiskola fiatal mûvészei tartottak szerzõi estet.
június 26. A TIT nagytermében tiltakozást szerveztek a pécsi értelmiségiek Manolisz

Glezosz fogva tartása ellen.
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Huszonöt éve Pécsett… 1984-ben

április 2–3. Országos magyar nyelv és irodalom versenyt rendeztek Pécsett.
április 5–6. „A Szakma Kiváló Tanulója” országos versenyt rendeztek szakmunkás-tanulók-

nak.
április 7–8. Nemzetközi tájfutó napok Pécsett.
április 10. Rádiófelvétel készült Pécs tudományos életérõl a Pécsi Orvostudományi Egyetem

tanácstermében.
április 11. Kõrösi Csoma Sándor emlékkiállítás nyílt a róla elnevezett pécsi klubban.
április 11. A költészet napjára megjelent Csorba Gyõzõ, Bertók László, Pákolitz István Szép

versek c. antológiája.
április 14. A 25 éves kollégiumi mozgalom keretében megyei konferenciát rendeztek.
április 17. Bertók László Ágakból gyökér c. új verseskötetének átadója volt a Várkonyi Nán-

dor Könyvtár olvasótermében.
április 18. A Pécsi Szimfonikus Zenekar kamarakoncertet adott a Liszt-teremben.
április 19. LGT koncertet rendeztek a városi sportcsarnokban.
április 21. Kiállítás nyílt a Modern Magyar Képtárban, születésének 90. évfordulóján Aba

Novák Vilmos munkáiból.
április 25. Békési Pál és Rozgonyi Pál Szegény Lázár c. vígjátékát mutatta be a Pécsi Nem-

zeti Színház társulata a Ságvári Endre Kamarateremben.
április 27. V. Országos Városépítkezési Tanácskozást tartottak Pécsett A Pollack Mihály

Mûszaki Fõiskola nagytermében.

május 2. Megtartotta elsõ bemutatóját a Pécsi Egyetemi Színpad az Ifjúsági Házban,
William Shakespeare Vízkereszt, vagy amit akartok c. vígjátékával, Tasnádi Márton ren-
dezésében.

május 4. Kelle Sándor festõmûvész gyûjteményes kiállítását nyitották meg a Pécsi Galériá-
ban.

május 8. Nemzetközi bélyegkiállítás nyílt a Pécsi Orvostudományi Egyetem Aulájában.
május 8. Megnyitotta kapuit az SZMT Központi Könyvtára 97 000 kötettel a szigeti lakórész-

ben.
május 9. Elhunyt Novics János (1919–84) az MSZMP Baranya megyei Bizottságának nyu-

galmazott titkára, a Baranya Megyei Tanács és a Hazafias Népfront Baranya Megyei El-
nökségének tagja.

május 11. A Magyar Tudományos Akadémia 1984. évi Akadémiai díját kapta Ormos Mária, a
történettudományok doktora, a JPTE Tanárképzõ Karának egyetemi tanára, valamint dr.
Sétáló György, az orvostudományok kandidátusa, a POTE egyetemi docense.

május 13. A Dunántúli Napló napilap nyílt túrát szervezett a Melegmányi völgybe.
május 14. Huszonöt éves jubileumát ünnepelte a 39-es dandár úti Általános Iskola (ma

Esztergár Lajos út).
május 17. Részleges beköltözéssel megnyílt a JPTE új 513 férõhelyes kollégiuma a

Balokány liget melletti épületben. (Ma 48-as téri kollégium).
május 18. A Janus Pannonius Múzeum és a Dunántúli Tervezõ Vállalat kiállítást rendezett a

vállalat székházában, A Piatsek család – egy pécsi építészdinasztia címmel.
május 23. A városi sportcsarnokban rendezték meg az NB I. tavaszi idényének záró kézilab-

dameccsét. (PMSC–Budapest Honvéd).
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május 25. A Pécsi Egyetemi Napok keretében tudományos ülésszakot rendeztek Óriás Nán-
dor jogászprofesszor tiszteletére.

május 26. A Pécsi Nemzeti Színház új bemutatója: Wolfgang Amadeus Mozart A varázsfu-
vola c. operája.

május 28. A Magyar Néphadsereg Helyõrségi Mûvelõdési Otthon galériája adott otthont La-
jos Ferenc grafikusmûvész tusrajzaiból nyílt életmû-kiállításnak.

május 30. Kiállítás nyílt a Pécsi Orvostudományi Egyetem Gyermekklinikáján a bent fekvõ
beteg gyermekek és egészséges társaik munkáiból.

május 31.–június 1. Pannónia mezõgazdasági napok Pécsett.

június 1. Formatervezett bútorokból és textíliákból nyílt kiállítás a Pécsi Galériában Francia
design 1983–1984 címmel.

június 2. Apáczai Csere János nevét vette fel a pécsi Nevelési Központ.
június 4. A Hazafias Népfront Országos Titkársága Széchenyi emlékplakettet adományozott

a pécsi parképítõknek.
június 7. A Tamperei kórus sikeres vendégszereplése az Ifjúsági Házban.
június 8. Martyn Ferenc kiemelkedõ mûvészi teljesítményéért a Magyar Népköztársaság

Zászlórendje kitüntetését vehette át.
június 9–10. Nemzetiségi fesztivált tartottak a Balokányban.
június 12. Új kiállítást nyitottak a Káptalan utca 6. szám alatt Martyn Ferenc képeibõl.
június 13. Az Elnöki Tanács dr. Flerkó Bélának adományozta a Szocialista Magyarországért

érdemrend kitüntetését, munkásságának elismeréséért.
június 14. Új magyar musical bemutatója a városi sportcsarnokban: Fazekas Mihály Ludas

Matyi címû mûvét a Bródy–Tolcsvay szerzõpáros zenésítette meg.
június 15. Szilágyi Szilárd fiatal pécsi alkotó grafikáiból és festményeibõl nyílt kiállítás a

Helyõrségi Mûvelõdési Otthonban.
június 18–29. A TIT Baranya Megyei Szervezete kéthetes nyári tábort szervezett a Planetári-

umban.
június 20. A Tettyei romoknál a Pécsi Nyári Színház rendezésébe a La Mancha c. musicalt

mutatták be.
június 21. Kislégi Nagy István pécsi jogászprofesszort köszöntötték 100. születésnapján.
június 26. Pécsre érkezett a Pollack Mihály Mûszaki Fõiskola és a PAB vendégeként a ma-

gyar származású birminghami professzor, Jesch László.
június 26–29. A Prágai Kamara Balett vendégszereplése Pécsett a Nyári Színház kereté-

ben.
június 28. Vidákovics Antal rendezésében és koreográfiájában bemutatta a tettyei színpa-

don Szerelmek c. mûsorát a Baranya Táncegyüttes.
június 29. Semmelweis Ignác emlékünnepséget rendeztek a POTE aulájában, az „Anyák

megmentõje” születésének 166. évfordulóján.
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EGYÉNI ELÕFIZETÕK
dr. Ács Zoltán * dr. Ádám Antal * dr. Adorján László * dr. Antal Borbála * Arató Csaba (Budapest) * Auer Gábor * Auth Ferenc (Bu-
dapest) * dr. Balatonyi Gábor * dr. Balatonyi Zoltán * Bánfai Antal * dr. Bánhegyi György (Anglia) * dr. Bánhegyi Mihály &
Komoróczy Ildikó * Baranyai Pál * dr. Barcza Tiborné (Budapest) * Baronek Jenõ * dr. Barri Istvánné * Baum Attila * dr. Bellyei Ár-
pád * dr. Bencze Gerda & dr. Szekeres Péter * dr. Benke József * Benyovszky Mónika * vitéz Berkovits Tivadar (Baden-Baden) *
Betlehem László * dr. Bihariné Bauer Zsuzsanna * dr. Bíró József * dr. Blasszauer Róbert (Budapest) * Boda Miklós * Bóday Mik-
lós * Bóday Zoltán * dr. Bodor András * Bodor Attila * Bognár László * Bognerné dr. Tóth Mária * dr. Bohusné Váradi Zita
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Iskolaszolgálat (38) * Janus Pannonius Gimn. (3) * Közp. Bányászati Múzeum (Sopron) * Lauber Dezsõ Városi Sportcsarnok *
Lüszter-Ékszer Bt. (Kozármisleny) * Malomkõ Alapítvány (Orfü) * Mecsek Öko Zrt. * Mecsek Egyesület * Mecsekaljai Óvoda,
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Fõiskola Könyvtára * PTE Szõlészeti és Borászati Kutató Intézet * PTE Társadalomtudományi Szakkönyvtár * Radnóti Miklós
Közg. Szakközép. * Sasvári és Fia Kft. * Várkonyi Nándor Könyvtár * Városközponti Iskola * Várostörténeti Múzeum.
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