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Krisztus-monogram a Kr. u. IV. századból
(Pécs, Szent István tér, Péter–Pál sírkamra, 2000.)
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A PÉCSI PÜSPÖKSÉG ALAPÍTÓLEVELE, 1009

A pécsi az egyetlen a Szent István alapította egyházmegyék sorában, melynek
fennmaradt az alapítólevele. Az oklevél ugyan nem az eredeti formájában vészelte át a
kiállítása óta eltelt évezredet, azonban a 13. századi kiegészítésekkel ellátott okirat
(interpolatio) egy 1404-ben készült átirata mindmáig megtalálható a Pécsi Püspöki Levél-
tárban. Az eredeti, 1009. augusztus 23-án kiállított diploma egyik késõbbi (1350) másola-
tát, a pécsi egyház több kiváltságlevelével együtt, a somogyi konvent által készített
transsumptumban maradt korunkra. Az okmányt mai formájában inkább határleíró okle-
velének tarthatjuk. Az eredeti Szent István-i kiadványt a 13. század elsõ felében, Bertalan
pécsi püspök (1219–1251) idejében dolgozták át, melynek következtében megrövidült, s
tartalmilag is változott a szöveg. Az eredeti kiadvány vélhetõleg tartalmazta a püspökség-
nek tett adománybirtokok és jövedelmek felsorolását is, amely azonban a ma ismert vál-
tozatban nem szerepel. Az oklevélbe történõ betoldásokkal a püspöknek az volt a célja,
hogy a Kalocsa-bácsi egyházmegye területén lévõ gazdag szávaszentdemeteri monos-
tort és birtokait a pécsi egyházmegyéhez csatolja.1

A Szent Háromság és Oszthatatlan Egység nevében. István, Magyarország
királya. Tudja meg minden mostani és jövõbeli hívünk, hogy mi az igen szent apostoli
[pápa] egyetértésével, és az õ követe, Azo püspök, továbbá valamennyi hívünk: ér-
sekek, határispánok, ispánok, valamint kisebb [méltóságú] személyek jelenlétében
elrendeltük a pécsi püspökség megalapítását Isten és minden szentje dicsõségére,
Bonipertet tettük meg oda püspöknek, kiváltságokkal láttuk el azt, és határait meg-
erõsítettük. Az elsõ határt Zemogny falucskától egészen Tápé faluig jelöltük ki, a má-
sodikat az Ozora [víztõl] addig, míg el nem ér egy másik, Lupa nevû vizet, a harmadi-
kat a Kapostól egészen az Almás vízig, a negyedik pedig, amelyet Kõároknak
hívnak, a Dunától kezdõdve a Száva folyónál végzõdik. És hogy hatalmunk ezen ne-
mes cselekedete állandóan és háborítatlanul maradjon fenn, az errõl kiadott perga-
ment pecsétünk rányomásával megpecsételtettük. Istvánnak, Magyarország kirá-
lyának jele. Ha valaki ezen határokat megsérteni merészelné a jövõben, fizessen
100 jó minõségû aranyfontot, felét kincstárunknak, másik felét a mondott püspökség-
nek és annak vezetõjének. És hogy az isteni harag eljövetelétõl még inkább retteg-
jen, tudja meg, hogy az Atyaisten, a Fiú és a Szentlélek, valamint Isten dicsõséges
szülõanyja: Mária és Szent Péter apostol – akinek tiszteletére állíttatott fel az említett
püspökség – örök átka bünteti majd, és Krisztus ítélõszéke elõtt fog számot adni. Kelt
a szeptember Kalendae-je elõtti 10. napon [augusztus 23-án], a 7. indikcióban, az Úr
megtestesülésének 1009. esztendejében, a kegyes István uralkodásának 9. évé-
ben. Történt Gyõr várában.2

2

FEDELES TAMÁS

1 Szentpétery Imre: Szent István király pécsváradi és pécsi alapítólevele. Budapest, 1918. = Értekezé-
sek a történeti tudományok körébõl XXIV/10.; Kiss Gergely: A pécsi püspökség megszervezése és
területi kiterjedése. Pécs szerepe a Mohács elõtti Magyarországon. Font Márta (szerk.) Pécs, 2001.
=Tanulmányok Pécs történetébõl 9. 53–68. p.

2 Az eredeti latin szöveg kritikai kiadása: Diplomata Hungariae antiquissima edendo operi praefuit
Georgius Györffy. I. 1000–1131. Budapestini, 1992. 58. p.; Az itt közölt, Piti Ferenc által készített magyar
fordítás megjelent: Az államalapítás korának írott forrásai. Az elõszót írta a szövegeket válogatta, a köte-
tet szerkesztette Kristó Gyula. Szeged, 1999. =Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 15. 92–94. p.
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A PÉCSI PÜSPÖKSÉG ALAPÍTÓLEVELE
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Ezer év ünnepe Mahler „Ezrek szimfóniájával”

Az ezer éve, 1009. augusztus 23-án alapított pécsi egyházmegyét ünneplõ öt
napos rendezvénysorozat zárásaként, a zenetörténet egyik legnagyobb szabású mû-
vét, Gustav Mahler (*1860 †1911) 8. Esz-dúr, ún. „Ezrek szimfóniáját” szólaltatták meg
elsõ Budapesten kívüli elõadásként Hamar Zsolt vezényletével a kibõvített Pannon Fil-
harmonikusok. Az 1910-es Mahler vezényelte müncheni õsbemutatón 1030 muzsikus
által elõadott – s ezért az impresszárió által „Ezrek szimfóniájának” nevezett –, Ma-
gyarországon elõször 1983-ban Joó Árpád vezényletével a Budapest Sportcsarnok-
ban felhangzott, s azóta is csak további 3 magyar elõadásban hallott mûvel kapcsolat-
ban azért nem használok „vidéki premier” kifejezést, mert a több mint 600 fõs pécsi
Dóm téri produkcióból – mely a mû elsõ magyarországi szabadtéri elõadása volt egy-
ben – bõven kivették részüket fõvárosi muzsikusok és énekesek is, így nyugodtan
mondható, hogy országos összefogás eredményeként szólalt meg e hatalmas mû.

A 158 fõs zenekarban a vidéki társzenekarok, a miskolci és a szegedi mel-
lett, budapesti zenekari muzsikusok, fõként a Nemzeti Filharmonikusok tagjai egé-
szítették ki a pécsi zenekar 100 fõs állományát. A mintegy 450 fõs egyesített kórus-
ban pedig a Pécsi Bazilika Szamosi Szabolcs vezette kibõvített Mozart Kórusa, a
Mûvészeti Szakközépiskola Bontovicsné Rába Mária irányította Leánykara és a
Kunváriné Okos Ilona által vezetett Mátyás Gyermekkar mellett (utóbbi két kórus
karnagya maga is énekelt a produkcióban, míg Szamosi Szabolcs, Erdélyi Dániel-
lel orgonált) hat fõvárosi kórus vett részt. A Pécsett rendszeresen fellépõ Nemzeti
Énekkar, a Pécsett tanult Antal Mátyás vezetésével; a Magyar Rádió Ének- és
Gyermekkara (karnagyaik a nemrég kinevezett, korábbi pécsi operaigazgató, So-
mos János Csaba és Thész Gabriella); a Budapesti Akadémiai Kórustársaság,
Hollerung Gábor vezetésével; a Honvéd Férfikar, élén Drucker Péterrel; az idén
február óta a jelenleg is a pécsi operatársulatnál vezénylõ, korábbi zeneigazga-
tó-karmester, Cser Miklós által vezetett Budapesti Kórus énekesei egészítették ki a
viszonylag szûkösebb létszámú pécsi kórust olyan méretûvé, mely remekül megfe-
lelt a grandiózus mû támasztotta követelményeknek.

A szólisták között „pécsi kötõdésû fõvárosi többség volt”, hiszen a Bazilika
Mozart Kórusának szopránja, Kuti Ágnes mellett, a Magyar Állami Operaház olyan
kiválóságai léptek fel, mint az 1992-es Pavarotti énekversenyt nyert, mohácsi szüle-
tésû, zenei tanulmányait Pécsett kezdõ és folytató szoprán, Sümegi Eszter, akit most
választottak Mohács díszpolgárává, a jelenleg a pécsi egyetem magánének tan-
székét vezetõ, pécsi felmenõkkel rendelkezõ, Meláth Andrea, napjaink egyik legki-
válóbb magyar mezzoszopránja, a pályájukat Pécsett kezdõ, s részben itt is tanult ki-
váló lírai bariton Massányi Viktor és a Polgár László által „utódjának választott”
basszista Kovács István, akik mellett, „csak” Szabóky Tünde szoprán, Wiedemann
Bernadett alt és a Bánk bán-film címszereplõ tenoristája, Kiss B. Attila nem voltak ré-
szesei a „pécsi kapcsolatnak”, bár Wiedemann többször énekelt Pécsett.

Ami a pécsi zenekar elmúlt két évtizedének Mahler-elõadásait illeti, Howard
Williams, Nicolás Pasquet és Hamar Zsolt jóvoltából, s a Pécsi Szimfonikus Zene-
kar periódusában a néhai Szkladányi Péter igazgató ösztönzésére, a 7. és a most
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elõadott 8. szimfónia kivételével Mahler valamennyi szimfóniája többször is meg-
szólalt már, ami a zenekar egyre jobb kvalitásait is jelzi.

A mostani Mahler 8. szimfónia-elõadás pedig a Duna TV nyilvánossága jó-
voltából ország-világ elõtt mutathatta meg, hogy a Pannon Filharmonikusok öt
éves idõszakának elmélyült mûhelymunkája milyen rendkívül magas színvonalat
eredményezett.

Az azóta sajnos önszántából távozó zeneigazgató-karmester, Hamar Zsolt
vezényletével az együttes nemcsak a grandiózus részeket szólaltatta meg a becs-
lések szerint legalább 5–6 ezres közönséget lebilincselõen, de a középkori Veni
creator spiritus himnuszra épülõ elsõ, és a Goethe Faustjának részletére épülõ má-
sodik rész leheletfinom líraiságát is olyan katartikus szépséggel, ami ezt a pécsi
Dóm téren összegyûlt hatalmas közönséget is a produkcióval való együtt-lélegzés-
re, vagy ahogy ilyenkor fogalmazni szoktak, „beszédes csendre” ihlette.

Hamar Zsolt aprólékosan kidolgozott, mégis nagy ívû koncepcióját a zene-
kar mellett a kórusok és a szólisták is árnyalt, mégis lelkesült odaadással szolgál-
ták, utóbbiak közül Szabóky Tünde, Sümegi Eszter, Meláth Andrea és Kovács Ist-
ván nyújtott egészen kimagaslót.

Álljon itt végezetül e nagyszerû pécsi elõadás tiszteletére, a Mahler által a
beethoveni „Örömódára” utalva „Örömadónak” nevezett 8. szimfónia elsõ részé-
nek, a Veni creator spiritusnak elsõ versszaka:

„Teremtõ Lélek, jöjj közénk!
Híveid szívét látogasd,
töltsd malaszttal a lelkeket,
kiket hatalmad alkotott!”

5

MAHLER: „EZREK SZIMFÓNIÁJA”
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VARGA SZABOLCS

PÉCS A TÖRÖK HÓDOLTSÁG KORÁBAN

Pécs 2010-ben Essennel és Isztambullal közösen Európa kulturális fõváro-
sa lesz. Az erre az alkalomra való felkészülés jegyében készült el a város török kori
történetét tárgyaló kismonográfia. Jelen cikk e mû tanulságait foglalja össze.

Az elmúlt évek kutatási eredményei megerõsítették, hogy a török hódoltság
idõszakát több periódusra bontva kell vizsgálni, mivel az általánosan hangoztatott
negatív tendenciák nem érvényesek az egész korszakra. A magyar gazdaság a 16.
században a hódítás ellenére virágzott, és a társadalom is viszonylag épségben
vészelte át a várháborúk elsõ idõszakát, amelynek végét a Drinápolyi béke (1568)
megkötése jelentette. E virágkor ékes bizonyítékai a virulens mûvelõdési viszo-
nyok, a reformáció szellemi eredményei és az intenzív peregrináció. Ezt a jól mûkö-
dõ gazdasági rendszert a tizenöt-éves háború (1591–1606) zilálta szét, és ez rop-
pantotta meg a magyar településszerkezetet is. Ehhez járult hozzá az általános
európai regresszió és a kereskedelmi útvonalak átrendezõdése, amely a 17. szá-
zad folyamán érzékenyen érintette az egész Mediterráneumot, beleértve a Spa-
nyol Királyságot, Velencét és az Oszmán Birodalmat is. Ennek tükrében a 17. szá-
zadi magyarországi hanyatlás, amelyet a kortársak is világosan érzékeltek, nem
írható csupán az oszmán jelenlét számlájára, mert a nyugat-európai jelenségek
begyûrûzése is hatással volt rá. Pontosabban: a két tényezõ együtt eredményezte
azt a valóban negatív képet a török hódoltságról, amelyet a 18. századi források is
tükröznek, és ami megtévesztette az ezekbõl dolgozó kutatókat is.

Pécs török kori történelmén is jól kitapintható ez a kettõsség. A város minden
megrázkódtatás, és uralomváltás ellenére a 16. században mindvégig prosperált,
és kapcsolatait, városképét, lakosságát tekintve sokban egyezett késõ középkori
önmagával. Ezzel ellentétben a 17. században, holott különösebb károk nem érték
a várost, megkezdõdött a magyar lakosság elvándorlása, az itt maradtak pedig
érezhetõen elszegényedtek. A közösség nem volt képes fenntartani korábban vi-
rágzó iskoláját sem. Ezeket nem okozhatta pusztán a török jelenlét, hiszen az Osz-
mán Birodalom uralmi mechanizmusai nem változtak, sõt a források inkább a hata-
lom „puhulásáról” számolnak be.

Így érdemes megvizsgálni, hogy az Oszmán Birodalom hol, mikor és milyen
mértékben indukálta a fennálló gazdasági, társadalmi, igazgatási struktúrák cseréjét,
avagy ellenkezõleg, miért hagyta azokat változatlanul továbbmûködni. Ehhez elõször
a késõ középkori – még keresztény kézben lévõ – Pécs helyzetét kell megismernünk.

Pécs a középkor folyamán fontos közigazgatási központ volt, a pécsi püs-
pökség és Baranya vármegye székhelye. Az igazgatásban betöltött szerepén túl
kedvezõ természeti adottságai is a Magyar Királyság legjelentõsebb települései
közé emelték. Környékén kitûnõ borokat készítettek, ezért a pécsiek szívesen fek-
tették vagyonukat szõlõbe. Igaz, a regionális borkereskedelmet tolnai és budai ke-
reskedõk irányították, de a mecsekalji polgárok így is jelentõs hasznot tudtak húzni
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belõle. A borkereskedelemnek köszönhetõen Pécsnek élénk kapcsolatai voltak
Budával, valamint a Duna menti tolnai településekkel is.

Bár Pécs jogilag csak – a pécsi püspök és a káptalan fennhatósága alá tarto-
zó – mezõváros volt, külsõ képében sokkal városiasabb jelleget mutatott, mint a
legtöbb oppidum. Ezt nagymértékben annak köszönhette, hogy püspöki központ-
ként számos egyházi intézménynek adott otthont. A városban ekkor jelen voltak a
ferencesek, a domonkosok, a karmeliták és az ágostonosok rendházai, melyek to-
vább erõsítették a város egyházi jellegét. Erre azért is fontos kitérni, mert bár Pécs
kitûnõ környezeti adottságokkal rendelkezett, mégsem volt mezõgazdasági jellegû
település. Gazdasági életét a kereskedelem és a kézmûipar határozta meg, ame-
lyek többnyire az egyházi intézmények igényeit elégítették ki. Az igényes püspöki
udvar, a népes káptalan és a szerzetesek mind komoly piacképzõ tényezõként je-
lentek meg a város életében. Ezzel magyarázható a nagy szakértelmet és tõkét kí-
vánó szakma, az ötvösök túlreprezentáltsága is a helyi kézmûiparban.

A város szerkezetét az egyházi intézmények területi elhelyezkedése hatá-
rozta meg. A török jóléti intézmények is a középkori szakrális elõzményekre tele-
pültek rá, és ezzel biztosították a térszerkezet kontinuitását.

Pécs mindvégig fontos oktatási központ volt. Híres székeskáptalani iskolája
egészen a török megszállásig vonzotta a tanulni vágyókat. Ezen kívül a kolduló

7

Pécs 19. századi látképe a Pécsi Lapok címoldalán

PÉCS A TÖRÖK HÓDOLTSÁG KORÁBAN
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Pécs alaprajza egy 18. szd-i allegórikus képen.
Koller: Prolegomena in historiam episcopatus Quinqueeclesiarum (PTE, Klimotheca)

VARGA SZABOLCS
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rendek is foglalkoztak oktatással. Istvánffy Miklós a 16. századi jelentõs humanista
történetíró szerint Pécsett egyszerre 2000 diák tanult a különbözõ iskolákban. Ez
talán túlzásnak tekinthetõ, ám jól jellemzi Pécs diákváros jellegét. Az itt mûveltsé-
get szerzõk közül többen külföldi egyetemeken tanultak tovább. A városból a kö-
zépkor végén 64 fiatal iratkozott be Krakkó és Bécs egyetemeire. Ez azt mutatja,
hogy az itteni iskolákban megszerezhetõ tudás elegendõ volt az egyetemen való
helytálláshoz. A magas szintû oktatás is hozzájárult ahhoz, hogy Pécsre mint a ma-
gyarországi humanizmus egyik fellegvárára tekinthetünk. A humanista mûveltség
pécsi jelenlétének másik oka abban keresendõ, hogy a vatikáni bejegyzések sze-
rint a város lakói nagy számban keresték fel Rómát, és ezek az intenzív itáliai kap-
csolatok segítették az új mûveltségeszmény gyors elterjedését. Pécs a középkor
végén a nagy elméleti felkészültséget igénylõ orgonakészítés regionális központja
is volt. E mesterség oktatása ugyancsak a domonkos kolostor falai között folyt.

A fenti elszórt mûvelõdési adatokból is kiderül, hogy Pécs kitûnõ helyen, az
itáliai út tengelyében feküdt, és összekötõ kapcsot képezett Buda és Szlavónia, tá-
gabb értelemben pedig Itália és a Magyar Királyság között. A Pécset átszelõ út a
15. század végén értékelõdött fel, amikor a kezdõdõ nyugat-európai árforradalom
szinte korlátlan piacot teremtett a magyarországi terményeknek, hasznából pedig
a város polgársága is részesedett. Jóllehet, a regionális úthálózatban betöltött köz-
ponti szerep ellenére a pécsi kereskedõknek soha nem sikerült jelentõs pozíciókat
kivívniuk a távolsági kereskedelemben. A város szerepe inkább a régió árucseréjé-
nek megszervezésében volt jelentõs. A pécsi kereskedõk számára mégis létfon-
tosságú bevételnek számított a Velencébe irányuló marhakereskedelem haszná-
ból származó részesedés.

A török elõrenyomulás során a 15. század végétõl a város fontos logisztikai
szerepet töltött be. Itt tárolták az összegyûjtött terményeket, fegyvereket, és innen
szállították tovább azokat a fenyegetett déli határvárakba. Az oszmán hódítás kez-
deti fázisában Pécs volt Szlavónia hátországa. 1536-ban ide menekült a helyi osz-
mán erõk által nagyrészt elfoglalt Pozsega lakossága és a pozsegai káptalan,
1537-ben pedig ide menekítették a boszniai káptalan Diakováron õrzött kincseit.

Pécs vára és városa azonban fekvése miatt teljesen védhetetlen volt, ezért
katonai védelmet nem tudott nyújtani. Ezen a helyzeten az sem változtatott, hogy
1541 után Pécs végvárrá lett, és Habsburg (I.) Ferdinánd egy itteni központtal pró-
bálta megszervezni a Dél-Dunántúl védelmét. Váraljai Szaniszló pécsi püspök, és
Székely Lukács, az erõsség élére rövid idõre kinevezett kapitány hiába tett meg
mindent a védelem megszervezése terén, a várat még óriási költségek árán sem
lehetett kiépíteni. Jól érzékelték ezt a védõk, akik 1543-ban, még I. Szülejmán had-
seregének megérkezése elõtt elmenekültek a városból. Pécs így kardcsapás nél-
kül esett el és lett hosszú évtizedekre az Oszmán Birodalom egyik határtartomá-
nyának központja.

Az impériumváltás zökkenõmentesen zajlott. A szultán megtiltotta katonái-
nak a város kifosztását, és nagylelkûen azt is megengedte, hogy a pécsiek maguk
válasszák ki új – immáron oszmán – parancsnokukat. A város közigazgatásban be-
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töltött szerepe lényegében változatlan maradt a török hódoltság idején. Bár a vár-
megyei apparátus elmenekült a közeli Szigetvárra, és a pécsi püspök is áttette
székhelyét, az ezzel párhuzamosan kiépülõ török közigazgatásnak Pécs lett a regi-
onális központja. Annak ellenére állíthatjuk ezt, hogy az egész Dél-Dunántúl hiva-
talosan továbbra is a mohácsi szandzsákhoz tartozott, hiszen az intézmény már
Pécsett mûködött. 1543 után legtöbbször itt székelt a szandzsákot irányító bég, és
itt mûködött a kádi hivatala. A város tehát ebben az idõszakban a Dél-Dunántúlnak
nemcsak katonai, hanem polgári közigazgatási központja is volt. Jól jelzi a város
fontosságát, hogy amikor 1545. február 5-én Mehmed budai beglerbég kihirdette a
Ferdinánddal kötött fegyverszünetet, ennek felügyeletére Buda, Velike és Jászbe-
rény mellett Pécsett neveztek ki biztosokat.

A város komoly katonai funkciót a török idõkben sem volt képes ellátni, ami-
vel az oszmán hadvezetés is tisztában volt. A török csapatoknak már 1545-ben si-
került újabb várakat elfoglalniuk Tolnában és Baranyában, így Pécs védettebb
helyzetbe került. Ennek következtében a vár õrségét folyamatosan csökkentették,
és a környezõ várak katonaságát töltötték fel velük. A mecsekalji város ekkortól
kezdve ismét logisztikai szempontból vált jelentõssé, mivel itt fel lehetett halmozni
az ellátmányt, és több esetben innen élelmezték a környezõ várak katonáit is. En-
nek feltételeit a város kiterjedt, nagy mennyiségû száraz takarmány, élelmiszer és
bor biztonságos tárolására alkalmas pincerendszere biztosította. Ha nem volt elég
gabona, akkor a Szerémségbõl begyûjtött és Belgrádban felhalmozott készletekbõl
küldtek fel a Dunán, Tolnáról pedig fuvarosok szállították tovább Pécsre. Mindeb-
bõl egy Nándorfehérvár központú, több regionális depóval rendelkezõ ellátó háló-
zat képe bontakozik ki elõttünk, amelynek egyetlen feladata az itt szolgálatot telje-
sítõ katonák ellátása volt. E rendszer Dél-Dunántúl várakat kiszolgáló központja
volt Pécs. Ebbéli funkcióját tekintve a város már egy észak-dél tengelyû hálózatban
helyezkedett el, amire korábban nem volt példa.

A tizenöt-éves háború idején az oszmán hadvezetés szemében Pécs harcá-
szati értéke tovább csökkent Kanizsa elfoglalása után. Ezért a középkori helyzet-
hez hasonlóan a városi igazgatásban megmaradt súlya mögött a katonai szerep
teljesen háttérbe szorult. Ebben a tekintetben a török uralom, egy rövid intermezzót
leszámítva nem hozott változást.

A lakosság etnikai összetétele azonban jelentõsen módosult a török korban.
Ezt a folyamatot is két részre kell osztanunk. A 16. században lassú változások tör-
téntek, ám a 17. században szinte kicserélõdött a város lakossága. Az oszmán
megszállás elõtti napokban a pécsiek egy része elmenekült félelmében. A város
német polgársága elköltözött a városból, miként a püspökség, a káptalan és a szer-
zetesek is. A menekülés azonban korántsem volt általános. A világi plébánosok kö-
zül többen is kitartottak: a 16. század közepén még tucatnyian éltek a városban, és
látták el a keresztény kézen maradt külvárosi Mindenszentek templomának szol-
gálatát. Mivel a város ostrom nélkül esett el, emberéletben és az épületekben nem
esett kár. A lakosság létszáma nem csökkent drasztikusan elköltözések ellenére,
ugyanis a közeli falvakból való beköltözésekkel sikerült pótolni a veszteségeket. A
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település etnikai összetétele a 16. század folyamán csak lassan változott, de en-
nek pontos adatai ismeretlenek. Az bizonyos, hogy az uralomváltás nem okozott
törést a város lakosságának szerkezetében. Ezekben az évtizedekben a magyar
elem dominált, ám eleinte lassan, a 17. századtól azonban gyorsuló ütemben egy-
re több délszláv költözött be a városba, akik végül többségbe kerültek. Õk fõleg ka-
tolikusok voltak, de sok, már korábban muszlim hitre tért, és itt katonai szolgálatot
teljesítõ renegát délszláv is betelepült. Pécs hódoltság kori lélekszámának emelke-
dése mögött valójában balkáni bevándorlás állt. A 16. század végén szinte kizárólag
délszláv elemek alkották a vár õrségét, akik magukkal hozták családjukat, ami to-

vább erõsítette a délszláv-muszlim jelenlétet a városban. Mellettük latinokként emle-
getett raguzaiak, zsidók és kiptiknek nevezett cigányok is érkeztek Pécsre. Utóbbiak
jöttek a legnagyobb számban, és ortodox hitükrõl õk tértek át leggyorsabban az isz-
lámra. Az új lakosok az európaitól eltérõ életmódjukkal és építkezéseikkel megvál-
toztatták a település képét, és sok balkáni elemmel gazdagították azt. Tehát amíg a
16. században a lakosság kontinuusnak tekinthetõ, addig a 17. században nagymér-
tékû fluktuációnak lehetünk tanúi, aminek hátterében azonban sokkal inkább a gaz-
daságban történõ változások álltak, semmint az oszmán fennhatóság.

Pécs gazdaságában ugyanis a török uralom kezdetben nem okozott törést,
annak jelentõsége a 16. század folyamán végig megmaradt. Ma már világosan lát-
szik, hogy a magyar gazdaság „nem vett tudomást” a háborús állapotokról, továbbra
is jól mûködött, és a kortársak minden politikai kudarc ellenére alapvetõen optimistán
tekintettek a jövõbe. A megszálló birodalom számára is a térség pacifikációja volt a
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legfontosabb, ezért nem korlátozta a kereskedelmet. Sõt, mivel a vámbevételek is õt
gazdagították, neki is érdekében állt annak zavartalan fenntartása. Ez lehetõvé tette
a térség mezõvárosi polgárságának anyagi megerõsödését, amely fõleg a mûvelõ-
dés terén hozott látványos eredményeket. Ennek köszönhetõ, hogy Pécsett nagyon
erõs unitárius közösség jött létre, amely könyvtárat és iskolát tartott fenn. Ennek
eredményeként komoly teológiai irodalmi munkák születtek, elég, ha Válaszúti
György Pécsi disputa címû polemizáló írására, vagy Bogáti Fazakas Mihály Apoka-
lipszis kommentárjára gondolunk.

Az oszmánok részérõl a külföldi tõkét sem fenyegette veszély, ezért a
pettaui és itáliai kereskedõk a 16. század hatvanas éveiig mindvégig jelen voltak,
és fontosnak tartottak kereskedelmi megbízottakat tartani a városban. 1545-tõl a
raguzai kereskedõk erõs kolóniája is megjelent. Ez egyben a település gazdasági
kapcsolatainak lassú elmozdulását is jelezte, mert a latinok szövettel kereskedtek,
és áruikat már nem a nyugati piacról szerezték be, hanem a balkáni úton szállítot-
ták Pécsre. Ezzel sokszínûvé, és egyben megosztottá is tették a várost. A magyar
etnikum nyugatról szerezte be portékáit, a muszlimok pedig a balkáni termékeket
részesítették elõnyben – két párhuzamos gazdasági teret kialakítva ezzel. Ennek
következtében tovább erõsödtek Pécs pozíciói ezekben az évtizedekben. A balká-
ni kereskedelem volumene azonban mindvégig alatta maradt a tõkeerõsebb ma-
gyar kereskedelemnek, és ezért történhetett meg az, hogy Pécs virágzása csak a
nyugat-európai gazdasági konjunktúra idején tartott.

A hanyatlás kezdetét a tizenöt-éves háború kitörése jelentette. A harcok
megindulásának gyökerei egyrészt az Oszmán Birodalom társadalmi és gazdasági
mechanizmusaiban rejtõztek. Konstantinápoly ugyanis az 1580-as években ko-
moly pénzügyi krízist élt át, melyen sikeres hódító háborúk révén próbált túljutni.
Másrészt viszont – a Mediterráneum lehanyatlásával összefüggõ – általános gaz-
dasági válság sújtotta a térséget, mivel a kereskedelem súlypontja egyre inkább az
Atlanti-óceánra tevõdött át. A folyamatnak az Oszmán Birodalom inkább elszenve-
dõje, mintsem elõidézõje volt. Az összetett külsõ okok, a nyugati piacok összeom-
lása, valamint a harmincéves háború miatt megszûnõ kereskedelmi kapcsolatok
vezettek Pécs gazdasági hanyatlásához. Ez fõleg a magyar kereskedõket érintette
kedvezõtlenül, hiszen õk voltak érdekeltek a tradicionális útvonal fenntartásában.
A hanyatlással együtt járó regresszió során elszegényedtek, és nem volt értelme
részesedést szerezniük az egyre nagyobb lélekszámú muszlim lakosság ellátásá-
ban sem, amely a délszláv kereskedõk monopóliuma volt és maradt. A tizen-
öt-éves háború után a betelepülõk igényeinek kielégítésére lett egyre jelentõsebb
volumenû az észak-dél irányú kereskedelem. Nyomában egyre több balkáni keres-
kedõ és kézmûves jelent meg a városban, akik magukkal hozták kultúrájukat is. Az
újonnan érkezõk azonban nem tudtak jelentõs szerepet játszani a hódoltsági ke-
reskedelemben, és nem találkozunk a forrásokban olyan tõkeerõs muszlim-török
vállalkozóval, aki konkurenciát tudott volna teremteni a bosnyák, vagy éppen a ma-
gyar kereskedõknek. A Balkánról bevándorló lakosság mindvégig gazdasági füg-
gésben maradt a meghódítottaktól, nem sikerült sem piacot szerezniük, sem olyan
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termékkel fellépniük, amely növelte volna súlyukat a török uralta magyar területe-
ken. A magyar kereskedõk lecsúszásának oka az volt, hogy nem sikerült maguk-
nak új, külsõ piacokat találniuk a 17. században.

Azonban nem minden tekintetben volt negatív az erõsödõ balkáni jelenlét
Pécsett. Igényeik következtében a raguzai, majd boszniai kereskedõk egyre na-
gyobb volumenû kereskedelmet folytattak balkáni partnereikkel. Így a 17. század-
ban Pécsett alakult ki a legnagyobb szövetáru piac a hódoltságban, ahol rõfös bol-
tok sokasága volt megtalálható India és Jemen minden portékájával. A szövetáru
mellett intenzíven foglalkoztak bor-, méz- és viaszkereskedelemmel is. Feltehetõ-
leg kereskedtek az ónnal is, amelyre nagy szükség volt a muszlim épületek befedé-
séhez, ám magyarországi lelõhely hiányában a nyersanyagot a Balkánról kellett
szállítani. Pécs talán nekik köszönhetõen volt az ólomkereskedelem egyik köz-
pontja. Az új beköltözõk biztosították az ötvös-szakma továbbélését is. A késõkö-
zépkori ötvösség magyar képviselõi a 16. század végére eltûntek forrásainkból, és
a következõ században már kizárólag délszlávok, leginkább Boszniából érkezett
horvátok mûvelték ezt a mesterséget. Így a hagyomány folytonosságával találko-
zunk a megváltozott körülmények ellenére.

Konstantinápoly 17. századi válságát a reformokra való képtelenség okozta.
Az Oszmán Birodalom ugyanis mindvégig megmaradt hadigazdaságnak, és a ke-
reskedelem kérdéseivel nem foglalkozott átfogóan. A Porta csak az állami egyenes
adók emelésének módszerét ismerte a gazdasági bajok orvoslására, ezzel elsor-
vasztotta a meghódított tartományt, és aláásta uralmának alapját. E gazdaságpoli-
tika miatt költöztek el oly sokan a városból az alföldi területekre, ahol kisebb volt a
megszálló apparátus nyomása. Az oszmán gazdaságpolitika, sõt, valójában a tö-
rök berendezkedés csõdjét mutatja, hogy a 17. században – eltérõen a 16. század-
tól – immár a törökök is magyar pénzben számoltak a Hódoltságban. Az Oszmán
Birodalom agóniája azonban a magyarországi tartományokban száz évig eltartott.
Ez alatt pedig Pécs balkáni vonásai el tudtak mélyülni.

A keresztény lakosság továbbélése, gazdasági dominanciájának fennmara-
dása ellenére Pécs a 17. századra muszlim-török várossá változott. Az Oszmán Bi-
rodalom megannyi városához hasonlóan itt is megünnepelték 1639-ben Bagdad
elestét. Az ünnep alatt a bor(!) hatására a muszlim(!) lakosok elkezdtek garázdál-
kodni a városban, a jezsuitákat börtönbe hurcolták és megbotozták. Ez a kép már
hamisítatlan balkáni hangulatot áraszt, és hatásosan érzékelteti a város török kori
társadalomfejlõdésének árnyoldalait.

Az oszmán megszállás az etnikai változás mellett Pécs város jogállásában
is jelentõs visszaesést hozott. Az oszmán jogrendszer nem ismerte a városi auto-
nómiát. A török város legfõbb jellemzõje ugyanis az volt, hogy ott a kormányzó és a
kádi személye révén közvetlenül képviselve volt a török államhatalom. Az oszmán
berendezkedés célja az volt, hogy a meghódított tartományok lakossága minden
élethelyzetben ettõl a két intézménytõl függjön, és ezáltal jogilag homogenizálja a
különbözõ privilégiumokkal bíró társadalmi csoportokat. Ettõl a felfogástól a hódolt-
ság esetében több helyütt eltértek, és az alföldi színmagyar lakosságú települések
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meglepõen tág szabadságjogokat élveztek. Pécs azonban a hódoltsági magyar
városok azon csoportjába tartozott, amelyekben csak korlátozott jogkörökkel élhet-
tek tovább az autonómia intézményei. Olyan települések tartoztak ebbe a körbe,
ahol a megszállás után jelentõs muszlim lakosság telepedett meg, de az õslakosok
is nagy létszámban maradtak helyben – sajátos együttélést kialakítva. A Dél-Du-
nántúl vitathatatlanul legnépesebb központja Pécs volt, ám ez a kitüntetett szerep-
kör alig látszott a keresztény közösség autonómiáján, akik valójában csak kisebb
horderejû vallási ügyekben dönthettek, többek között a prédikátor személyérõl és
az ünnepek megtartásáról, ám igazságszolgáltatási jogkörük nem volt.

A török jogszolgáltatás fórumai Pécsett jóval nagyobb szerepet kaptak a kö-
zösség életének alakításában, mint az alföldi mezõvárosokban. A pécsi kádi hiva-
tala a hódoltság alatt mindvégig kontinuus volt. A kádi kiterjedt jogkörrel rendelke-
zett, és befolyását a legtöbbször Pécsett székelõ bégek is erõsítették. Mellette
vámszedõ tiszt is élt Pécsett, és a városnak többek között fõépítõmestere és város-
felügyelõje is volt. Ezek a hivatalok is hozzájárultak ahhoz, hogy a megerõsített
várral rendelkezõ település nagy vonzerõt gyakorolt a balkáni iparosokra és keres-
kedõkre, akik szívesen telepedtek le a városban, ami tovább fokozta a délszláv je-
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lenlét megerõsödését. A város balkanizálódása így öngerjesztõ folyamattá vált,
hiszen kádi ott volt, ahol jelentõs muszlim lakosság élt, és oda települtek elõszere-
tettel a balkáni elemek, ahol volt kádi. Ezzel a pécsi keresztények mozgástere a 17.
századra vészesen beszûkült. A kádi hatalmi súlyát az is növelte, hogy a városban
élõ keresztény felekezetek egymásközti konfliktusaikat rendszeresen a török bíró
hivatala elé vitték, és nála keresték igazukat. E viszonyok között a pécsi polgárok
egyetlen lehetõsége érdekeik képviseletére a megvesztegetés, a pillanatnyi jóin-
dulat ajándékokkal való megvásárlása maradt, ami éles ellentétben állt az európai
jogfelfogással.

Mindezek hatására a török uralom alatt Pécs külsõ képe is jelentõs balkáni
elemekkel színesedett. 1543-ban a török hódítókkal együtt egy addig idegen élet-
forma költözött be a városba, és a következõ évtizedekben kivirágzott egy sajátos,
balkáni jegyekkel megtûzdelt európai kultúra. Ezzel párhuzamosan megváltozott a
település képe, mert Pécs új lakói magukkal hozták szokásaikat, és megpróbálták
életmódjuknak megfelelõen átalakítani a város arculatát. A város új funkciójának
következtében voltak szerény katonai jellegû építkezések, és az élet mindennapja-
ihoz hozzátartozó jóléti építmények, amelyek a keresztény elõzményekre épülve
egy egyedi – mindkét kultúrát megjelenítõ – városképet eredményeztek. Az euró-
pai és az oszmán városszerkezet leginkább abban különbözött egymástól, hogy
amíg az elõbbi utcák alapján szervezte meg közösségét, addig az új hatalom képvi-
selõi kerületekre, ún. mahallékra osztották fel a várost. Ezeket részben felekezetek
alapján képezték, és központjukban minden esetben egy vallási épületkomplexum
állt. Magának az utcának is megváltozott a funkciója. A törökök befedték ezeket, a
bódéktól sokkal keskenyebbek lettek, és a mindennapi élet a házakból egyre in-
kább a nyílt térre helyezõdött át. Az új lakók számára az utcahálózat korántsem volt
annyira fontos, mert az életritmusukat a vallási épületekben megszabott rend sze-
rint folyó rituálé irányította. Az eltérõ térhasználat ellenére a város úthálózatát alap-
jaiban nem változatta meg a hosszú ideig tartó idegen jelenlét, ám lakosai életvitele
miatt a 17. századi Pécs sokkal jobban hasonlított valamelyik balkáni tartomány
központjára, mint középkori önmagára.

A régi és új térszemlélet ennek ellenére sokáig élt egymás mellett, konti-
nuusságuk az elnevezésekbõl is világosan kitûnik. Pécsett 1554-ben tizenkét
mahalléba sorolva írták össze a keresztény adófizetõket, és megtartották a szen-
tekrõl való elnevezéseket, amelyek minden esetben egy ott álló keresztény temp-
lomra, vagy kolostorra utaltak. Meghagyták a magyar foglalkozásnevet viselõ utca
elnevezését a Fazokas utca mahallé esetében, és a hódítást megelõzõen németek
által lakott utca neve is fennmaradt, bár lakói elmenekültek. Ez bizonyítja, hogy a
török város szerves folytatása volt a megszállás elõttinek, hiszen itt nem volt ost-
rom, amelynek következtében újra kellett volna építeni azt. A visszafoglalás idõ-
szakára már egy utcanév sem maradt fenn a késõ középkorból; némelyik török,
horvát vagy magyar személynevet viselt, volt amely a hódoltság évtizedeiben ott
élõ jelesebb háztulajdonosra utalt, más utcák pedig jellegzetességeikrõl kapták új
nevüket. Ez azonban már a 17. századi migráció következménye. A balkáni menta-
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litást tükrözte, hogy Pécs új lakói, talán életformájukból adódóan nem törõdtek a la-
kóépületek állapotával, azokat nem tekintették különösen értékesnek. Nem vélet-
len, hogy mára egy sem maradt fenn a város török kori lakóépületei közül, ami
részben azzal magyarázható, hogy nem tartós anyagokból építették õket.

A betelepülõ török lakosság látszólagos „igénytelenségének” valójában anya-
gi okai voltak. A fennmaradt végrendeletekbõl kitûnik, hogy a hódítók kezdetben jó-
val szegényebbek voltak, mint az itt élõ lakosság. Az éppen letelepülõ népesség úgy
próbálta jövedelmét kiegészíteni, ahogy tudta. Igyekeztek boltot bérelni, vagy ha ez
nem sikerült, akkor saját házukhoz tákoltak valami kis bódét legtöbbször fából és
sárból, ahol iparos mesterségüket ûzhették „másodállásban”. 1546-ban a kincstár
számára már 36 bolt után szedtek be közel tízezer akcse bérleti díjat, az 5 mészáros
pedig 839 akcsét tartozott fizetni. Erre jött még rá a kocsma és a vásár után járó ille-
ték, a bazár, illetve a sörház adója is. 1564–1565-ben már 42 bolt után fizette be tu-
lajdonosuk az illetéket, a három mészáros pedig 850 akcséval tartozott a kincstár
felé. A kereskedelmi központ jellegzetes épületei – az áruk tárolására szolgáló fedett
raktár, illetve a beérkezõ áruk után járó illeték megállapítására szolgáló vámház –
hozzá tartoztak Pécs városképéhez. A török hatóságok 1570-ben állami bevételbõl
még finanszírozták is ezek tatarozását. Ezek az adatok összességében nem árul-
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kodnak kiugróan magas gazdasági eredményrõl, de egy jellegzetesen balkáni,
nyüzsgõ kiskereskedelmi áruforgalom képét tárják elénk. Ezek a szedett-vedett bó-
dék és ingatlanok téveszthették meg a keresztény utazókat, amikor ítéleteiket meg-
fogalmazták. A hódítók tõkeszegénysége és a Balkánról áttelepülõk vagyontalansá-
ga okozta a város képének drasztikus átalakulását, amelyet az európai utazók
pusztulásként éltek meg.

A városkép romlásához az is hozzájárult, hogy a 16. század második felé-
ben kitiltották a keresztényeket a városból, akiknek a külvárosokban kellett meg-
húzniuk magukat. A városban maradt keresztény épületek, amelyeket a muszlimok
nem hasznosítottak a saját céljaikra, lassan pusztulásnak indultak, és a 17. század
végére sok esetben el is tûntek. Ennek ellenére a keresztény lakosság kontinuus
maradt Pécsett, még ha ki is szorult a külvárosokba, ahol azonban lehetõségük volt
hitük gyakorlására, boltokat, mûhelyeket nyithattak, és iskolát tarthattak fenn. A 17.
századi pécsi városképhez ugyanúgy hozzátartozott a jezsuita misszionárius, mint
az unitárius lelkész, akiknek nagy szerepük volt a keresztény lakosság identitásá-
nak megõrzésében. Tevékenységüknek köszönhetõen érdekes szinkretizmus je-
lent meg a környéken élõ muszlimok körében, a török asszonyok például Szent Ig-
nác közbenjárását kérték a szülés fájdalmaitól félve. A keresztény továbbélés
ellenére Pécs folyamatosan szegényedett és pusztult a 17. század folyamán.

A gazdasági-társadalmi téren bekövetkezett negatív jelenségeket viszont el-
lensúlyozta, hogy a város jelentõsége a mûvelõdés terén mindvégig megmaradt,
sõt immár nemcsak a régi keresztény szellemiség, hanem a hódoltsági muszlim
hitélet virágzó központjává is vált.

Pécs mai városképének törökös hangulatát valójában a vallásos és jóléti
építmények sokasága alakította ki, amelyek egyben az oszmán építészeti emlé-
kekben leggazdagabb városok egyikévé tették a baranyai megyeszékhelyet. A val-
lásos és jóléti intézmények közé tartoztak a dzsámik, a mecsetek, a kolostorok, az
alapfokú oktatást nyújtó mektebék, a fõiskolai képzést biztosító medreszék, vala-
mint a testi-lelki felüdülést hozó fürdõk, nyilvános falikutak és a szökõkutak. A leg-
újabb kutatások 11 dzsámit azonosítottak Pécs területén. A keresztény építészeti
szokásoktól a muszlim dzsámik és mecsetek különböztek a legélesebben, ugyanis
ezeket nem az európai városokban megszokott kelet-nyugati tájolással építették,
hanem minden esetben Mekka felé fordítva, délkeleti irányba emelték. Ezzel nehe-
zen illettek bele a hódoltsági települések városszerkezetébe, és nagyban módosí-
tották az eredetileg keresztény Pécs képét is.

A székesegyházat 1543-ban szinte azonnal átalakították dzsámivá, amely ne-
vét Szülejmán szultánról kapta. Különösebb átépítést azonban nem eszközöltek raj-
ta, és talán ezért sem volt annyira népszerû a hívek körében. Mindenesetre kevesen
látogatták, és a 17. század második felében már zárva volt. A székesegyház átalakí-
tásával közel egy idõben jöhetett létre Memi pasa dzsámija a Szigeti kapun belül a
város nyugati részében, a középkori ferences kolostor helyén. Ezt a ferences temp-
lom szentélyének elbontásával alakították ki, és északi homlokzata elé egy elõcsar-
nok, valamint egy mináré épült. A dzsámihoz fürdõ és medresze is tartozott.
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Pécs és egyben Magyarország legnagyobb dzsámiját a város történelmével
ezer szállal összefonódó Kászim bég építtette a 16. század közepe táján. Pécs
elsõ parancsnoka muszlimmá lett renegát horvát volt, aki több hadjáratban kitüntet-
te magát. Kászim bég dzsámija a város központjában, a középkori Szent Bertalan
belvárosi plébánia helyén, annak köveibõl épült. A Duna vonalától északra ez volt
az egyetlen jelentõs méretû iszlám templom. Magassága huszonkét méter, kupolá-
jának átmérõje tizenhat méter volt. Jól jellemzi Kászim alapítókedvét, hogy egy ép,
háromhajós templom elbontására adott parancsot, és nem elégedett meg annak
jelképes átalakításával, mint azt Szulejmán hán dzsámijánál láttuk. A dzsámi Mek-
ka felé volt tájolva, északnyugaton volt a bejárata, és délkeleti felében állt a szen-
tély. Kászim pasa vendégkolostort (závije) is alapított a dzsámi mellé, amelynek
építése 1546-ban már befejezéséhez közeledett, néhány évtizeddel késõbb pedig
már medreszeként említik a források. Evlija Cselebi fürdõrõl is beszámol, azonban
ennek építése legkorábban 1546 után kezdõdhetett meg. Furcsa módon mégsem
Pécs volt Kászim legkedveltebb városa, ugyanis Eszéken sokkal több alapítványá-
ról maradt fenn adat, és valószínûleg ott is temették el. Ez már azt mutatja, hogy a
török hódítással együtt Pécs város kapcsolatai mûvelõdés tekintetében egyre szo-
rosabbá váltak a Drávától délre fekvõ területekkel is, a nyugati kapcsolatok pedig
egyre inkább elsorvadtak.

A Pécsett található jelentõs dzsámik közül a Jakováli Haszan dzsámit alapí-
tották a legkésõbb. Ez Magyarország területén a legépebben megmaradt ilyen jel-
legû építmény, még a minaréja is túlélte az évszázadok viharát. Haszan a dzsámi-
hoz mevlevi kolostort is nyitott, ami komoly szarajevói kapcsolatokra utal. Ezt
támasztja alá az is, hogy a pécsi imaház alaprajza a Szarajevóban található Gázi
Hüszrev dzsámival mutat hasonlóságot. Haszan ugyancsak a Balkánról szárma-
zott, rokonságban állt a Boszniát is irányító Ferhád pasával, szûkebb hazája pedig
Ðakovo, azaz Diakovár volt. Dédapja a Diakovárt 1536-ban meghódító Memi pasa,
akinek pécsi dzsámijáról az imént megemlékeztünk. Ha hozzávesszük azt, hogy a
Haszan által alapított épületegyüttes közvetlenül a dédapja által emelt dzsámi mel-
lett helyezkedett el, egy nagy boszniai klán nyomaira bukkanunk, akik elõszeretet-
tel árasztották el Pécset kegyes alapítványaikkal. Az eszéki, a banjalukai és a
diakovári építészeti párhuzamok pedig megerõsítik azt a feltételezésünket, hogy
az oszmán hódítás után Pécs egyre szorosabban kötõdött az észak-balkáni terüle-
tekhez. Onnan érkezett a városban állomásozó katonaság, a betelepülõ lakosság,
a kereskedõk, az áruk és velük együtt azok a hatások, amelyek Pécs városképét
balkánivá varázsolták. A dzsámi mögött ma is láthatóak korabeli török síremlékek.

A balkáni hangulatot erõsítették a városban emelt közkutak, amelyek elvá-
laszthatatlanok a török városok képétõl. Ilyen csorgók (csesme), szökõkutak (sár-
diván), illetve a kútházak (szebil) több helyütt álltak a városban, és egy közülük
egészen a 20. századig üzemelt a mai Széchenyi-téren.

A török hódoltság idején Pécs jelentõs muszlim zarándokhellyé fejlõdött. Itt
volt ugyanis a síremléke Idrisz apónak, a nagy tiszteletnek örvendõ bektasi dervis-
nek, és itt nyugodott Nisándzsi Mehmed is, Szülejmán kancellárja, aki éppen az
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1566-os hadjárat során halt meg a városban. Pécs tiszteletéhez az is hozzájárult,
hogy az oszmán hagyomány szerint itt volt eltemetve Platon, a muszlimok által is
nagy becsben tartott hellén filozófus. Ennek a gondolatnak az lehetett az alapja,
hogy a hódítók elõtt is ismeretes volt a pécsi székeskáptalani iskola híre, és ehhez
az „akadémiához” kötötték Platon személyét.

A 17. században Pécsett tizenegy mektebe és öt medresze mûködött külön-
bözõ kegyes alapítványoknak köszönhetõen. Ezek jelentõs számok, mert a Hó-
doltságban ennél több mektebével csupán Buda (tizennyolc) és Eger (tizenhét),
valamint, ha ideszámoljuk, akkor Szávaszentdemeter (tizenkettõ) büszkélkedhe-
tett. Emiatt a Hódoltság egyik legjelentõsebb oktatási központjaként tartjuk számon
a várost, hasonlóan középkori szerepéhez.

Az iskolák mellett a kolostorok voltak kiemelt oktatási központok. Az itt élõ
dervisek méltán tekinthetõek az oszmán szellemi közeg hatalmi eliten kívül rekedt
rétegének. A Hódoltságban, és ezen belül Pécsett az aszketikusabb hajlamú
halveti szerzetesrend és a bektasik kolostorai terjedtek el. A halvetik – részint mint
ortodox szunnita kongregáció, részint mint határvidéki dervisrend – a hatalom tá-
mogatását élvezve komolyan rivalizáltak a bektasikkal, miközben szoros kapcsola-
tokat ápoltak a hódoltsági katonasággal is. A hatalomnak a bektasikra is nagy
szüksége volt ezen a területen, mert az iszlám türelmesebb ágát képviselték, és így
könnyebben találták meg a hangot az itt élõ népességgel. Kolostoraik mellett gyak-
ran tartotta iskolát és ingyenkonyhát (imáret), ezért a lakosság körében nagy nép-
szerûségnek örvendtek.

Pécs legjelentõsebb derviskolostorát Haszan pasa emelte a mevlevi rend
számára. A mevlevi szerzetesek kifejezetten városias mûveltségûek voltak. Õk
voltak a kerengõ, vagy táncoló dervisek. A Hódoltság területén ez az egyetlen is-
mert mevleviháne, és ennek köszönhetõen itt volt a misztikus költészet és a perzsa
mûveltség hódoltsági központja. A mevlevi – tekkének, vagy závijének nevezett –
rendházak nyújtottak menedéket az ortodoxiától elhajló iszlám miszticizmusnak. A
közel száz hódoltsági kolostorból egyedül csak itt volt zenei képzés, ezért Pécs a
hódoltsági zenei élet és zeneoktatás egyik központja is volt. A dervisközösségek
tánccal és zenével egybekötött nyilvános vallásgyakorlatai vonzották a tömegeket,
és ez volt az egyedüli olyan fórum, ahol a hívek megismerkedhettek zenei oktatás-
sal, misztikus költészettel, vagy éppen a költészet nyelvével, a perzsával. A rend
érdekes színfoltja volt a városnak, hatása pedig kiterjedt az egész Dél-Dunántúlra,
ahol sokkal többen tudtak perzsául, mint a Hódoltság többi részében.

Összegzésként megállapítható, hogy a város képe a török megszállás évti-
zedei alatt jelentõsen megváltozott. A térszerkezetet meghatározó szakrális épüle-
tek némelyike elpusztult, helyettük újak emelkedtek. Az enyészettõl megmenekülõ
templomok is jelentõs átalakuláson mentek keresztül a város új urainak igényei
szerint. Pécs úthálózatának megtartása ellenére az utcák képe is a sajátos balkáni
életmódot tükrözte. A középkorból leginkább a városi élet keretei õrzõdtek meg,
mert a betelepülõ törökök megmaradtak a város falai között, és a városkapukhoz
közeli területeket leszámítva nem alakítottak ki új muszlim külvárosokat. Az eddig
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teljes mértékben európai normák alapján épülõ város az építtetõk családi kapcso-
latai miatt egyre jobban hasonlítani kezdett az Észak-Balkán területén fekvõ nagy-
városokra. Új építményeinek hasonmásait nem Bécsben, vagy Budán, hanem
Eszéken, Szávaszentdemeteren vagy Banjalukán találjuk meg. Az utazók a késõ
középkor végén Pécs kapcsán a keresztény egyházi épületek sokaságáról lelken-
deztek, míg száz évvel késõbb a Hódoltság török egyházi épületekben egyik leg-
gazdagabb településeként írták le a várost. Ezzel együtt Pécs a magyarországi vá-
rosok egyik legszínesebb, legváltozatosabb központjává fejlõdött, amely immár
nem csupán a kelet-nyugat irányú kapcsolatoknak lett fontos állomáshelye, hanem
a Balkán-félsziget belsejébõl érkezõ kulturális hatások északi irányba – vagy ép-
pen fordítva, északról délre – történõ közvetítõjévé is vált. A városképet átalakító
mélyreható változásnak a hátterében a török korban Pécsre beköltözõ új népesség
állt, amely szerémségi, szerbiai, boszniai és szlavóniai területekrõl érkezett, és ma-
gával hozta mûveltségét, kapcsolatait, szokásait, így nem csupán a város képét,
de a társadalmát és gazdaságát is új elemekkel gazdagította.

A lélekszámában megfogyatkozott keresztény õslakosság erejét azonban
jól mutatja, hogy a város 1686-ban bekövetkezett visszafoglalása után a muszlim
világ nagyon hamar elenyészett. Ez a megszállók gyökértelenségét mutatja, vala-
mint azt, hogy a magyar társadalom hálója erõsebb volt balkáni társainál, mert az
Oszmán Birodalomnak 150 év alatt sem sikerült megtörnie. Ennek is köszönhetõ,
hogy Pécs a megszállók által hátrahagyott csodálatos építészeti emlékekkel el-
nyerte az Európa kulturális fõvárosa megtisztelõ címet.

A dolgozat a témáról most megjelent kismonográfia tanúságainak összefoglalása, amelyet a Pécsi Hit-
tudományi Fõiskola és a Pécs Története Alapítvány közösen jelenetetett meg. A könyv címe: Irem kert-
je. Pécs a hódoltság korában (1526–1686) Pécs, 2009.

21

PÉCS A TÖRÖK HÓDOLTSÁG KORÁBAN

21
PSz_2009-03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\2009-03-Osz\2009-03-Osz_10.vp
Thursday, February 14, 2013 11:09:35 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



NAGY MRE

A PÁLOSOK PÉCSETT
(Öttorony XI.)

„…sok fejér Papok gondolkoznak,
Kik imádságokkal szüntelen buzognak,
Ezek énekléshez kezdnek barlangjokban,
Zengnek, ’s az Isten van éneklõ szájokban.”

Bessenyei György

A 18. században Pécsett a jezsuiták mellett (és azok feloszlatása után) fõként
a magyar alapítású, és a Jakab-hegyen már a 13. századtól kolostort mûködtetõ pá-
losok kulturális tevékenysége emelkedik ki. Mielõtt róluk szólnánk, a mûvelõdéstör-
téneti összefüggések megvilágítása érdekében a többi, oktatással is foglalkozó rend
pécsi kulturális tevékenységére is vetünk egy-egy futó pillantást.

A legõsibb rend, a bencések rendalapítóját, Szent Benedeket (480 kö-
rül–543) méltán nevezi az egyháztörténet a nyugati szerzetesség pátriárkájának.
Amikor az elõkelõ nemesi családból származó ifjú elhagyta Rómát, ahol tanulmá-
nyait folytatta – ahogy írják: visszavonta a világ küszöbére tett lábát („retraxit
pedem”) –, hogy Subiaco mellett a Monte Calvo barlangjában magányos szemlélõ-
déssel töltse napjait, és intenzív önnevelésbe kezdjen, valójában egy új életforma
született. Késõbb Szent Ferenc is így értékelte ezt, amikor 1222-ben ott járván
megáldotta azokat a tüskés cserjéket, amelyekbe annak idején Benedek belevetet-
te magát, hogy önkínzó gesztusával legyõzze a kísértést, és megacélozza eltökélt-
ségét.1 Ennek az új magatartásnak a jegyében alapította meg Benedek Monte
Cassinóban, a hagyomány szerint 529-ben, rendjének õsi fészkét. Ez az évszám
szellemtörténeti fordulatot jelképez: ebben az évben csukták be Jusztinián császár
rendeletére a már jelentõségét vesztett athéni fõiskolát. Meghalt a szellem régi, el-
avult formája, hogy Monte Cassinóban más alakban újjászülessen. Követõi szá-
mára készített Regulájában a rendalapító hangsúlyozta, hogy a lélek legnagyobb
ellensége a tétlenség. „Ora et labora”, ez volt a jelszava. Imádkozzál és dolgozzál.
A könyv mindig szemed elõtt és kezed ügyében legyen, tanácsolta. A bencés ko-
lostorok felbecsülhetetlen értékû kultúrmissziós tevékenységet folytattak, elég, ha
Cluny-re és Szent Gallenre utalunk. Valójában a mûveltség folytonosságát biztosí-
tották az antikvitás és a középkor között.2 Magyarországon Pannonhalma vált a
rend központjává, mint tudjuk, Mór püspök innen került Pécsre. Állítólag Gellért
püspök is prédikált a pécsi székesegyházban. A pécsváradi bencés kolostor a leg-
régibb és legkiválóbb hazai bencés székhelyek egyike volt. Apátjai fontos állami
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1 Horváth Ádám: Szent Benedek élete és rendjének története Magyarországon. Pannonhalma, 1915.
2 Szalay Jeromos O.S.B.: Szent Benedek élete és mûve. Bp. 1932.

22
PSz_2009-03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\2009-03-Osz\2009-03-Osz_10.vp
Thursday, February 14, 2013 11:09:35 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



feladatokat is elláttak.3 Egyes források szerint itt írták István király nagyobb legen-
dáját.4 Az újabb szerzetesrendek alapításával a bencések jelentõsége némileg
csökkent. Késõbb a „kalapos király”, II. József 1786-ban e rendet is feloszlatta. A
visszaállító oklevél 1802-ben született.

A domonkos rend alapítójának, Szent Domonkosnak (1170 k.–1221) hazája
Spanyolország volt. Lelkes és mûvelt vitatkozó volt, fõként az eretneknek tartott
valdensek és albigensek ellen küzdött. Azt írják, hogy egyik vitájában „libellijét”, a né-
zeteit tartalmazó könyvét nem égette el a tûz. III. Honorius pápa 1216-ban engedé-
lyezte a rend tevékenységét. Fõ feladatuk a teológia mûvelése és a felsõfokú tanul-
mányokkal való foglalkozás volt. Közéjük tartozott Aquinói Szent Tamás, az „angyali
doktor”, az arisztotelészi filozófia átültetõje és a vallástudomány rendszerezõje, aki-
nek mûvében, mint mondják, a hit és a tudás úgy egyesül, mint a napfényben a fény-
sugár elemei.5 Az 1221-ben létrehozott nyolc rendtartomány egyike a magyarorszá-
gi volt. Egyik céljuk a kunok megtérítése volt, Julianus barát pedig a keleten maradt
magyarokat kereste fel. Vargha Damján, a 20. századi pécsi bölcsészkar professzo-
ra szerint nyolc kódexünk domonkos eredete bizonyítható. A rendhez tartozott
Ráskai Lea, többek között a Margit-legenda írója, és Sövényházi Márta, akihez az
Érsekújvári-kódex kötõdik, mindketten a margitszigeti kolostor apácái voltak.6 A pé-
csi domonkosok tevékenységérõl már 1238-ból van adat. Az 1367-ben alapított pé-
csi egyetemmel kapcsolatba hozott beszédgyûjtemény domonkos eredetének kér-
désérõl már korábban szóltunk. A hódoltság után visszatelepedtek Pécsre, s egy
török imaházban tartottak istentiszteletet, a Havi Boldogasszony kápolnát is õk látták
el. Nõzárdájuk is volt. Egészen II. József koráig mûködtek a városban.

Az Assisi Szent Ferenc (1182–1226) által alapított ferencesek szigorúbb,
obszerváns (vagy salvatoriánus) ágának jeles képviselõje volt Kapisztrán János,
aki 1456-ban az Al-Dunához indulva útközben hosszasabban idõzött Pécsett, s
meglátogatta a Villány mellett fekvõ perecskei kolostort. Késõbb a mohácsi csata
hõse, Tomori Pál képviselte ezt a harcos hagyományt. Közéjük tartozott Temes-
vári Pelbárt és Laskai Osvát, prédikációirodalmunk kiválóságai. A rend legismer-
tebb, drámairodalmunk szempontból is jelentõs kolostora Csíksomlyón található,
itt adták elõ a nevezetes passiójátékokat. Obszerváns ferences volt Pécsváradi
Gábor, aki négy ízben is tartományfõnök volt, s aki 1514-tõl 1517-ig a Szentföl-
dön tartózkodott. Latin nyelvû úti beszámolója 1519-ben jelent meg Bécsben. A
kompozíció középkori szabályainak megfelelõen a szerzõ a négy égtáj rendjében
számol be – a szemtanú hitelességével – a szentföldi nevezetességekrõl.7 Mun-
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3 Sörös Pongrácz: Az elenyészett bencés apátságok. Bp. 1912.; A Pannonhalmi Szent-Benedek-
Rend története. Sörös Pongrácz (szerk.). Tizenkettedik kötet/B. Bp. 1912.

4 Csóka J. Lajos: Szent Benedek fiainak világtörténete, különös tekintettel Magyarországra. I–II. Bp.
1970. H.h.: I. 359. p.

5 A Szent Domonkos rend múltjából és jelenébõl. Kiadta Horváth Sándor. Bp. 1916.
6 Vargha Damján: A Szent Domokos rend és a magyar kódexirodalom = A Szent Domonkos rend múlt-

jából és jelenébõl. 222–257. p.
7 A mû magyar nyelvû kiadása: Pécsváradi Gábor: Jeruzsálemi utazás. Fordította, bevezette és jegy-

zetekkel ellátta Holl Béla. Bp. 1983.
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Gyöngyösi (Coelius) Gergely Collectanea… c. mûvének címlapja (Klimo Könyvtár)

NAGY MRE
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kájának centrumában Jeruzsálem áll, amely az akkori keresztény felfogás szerint
a világ középpontja.8

A konventuális vagy minorita ág (a reformált konventuálisokat mariánusoknak
nevezik)9 õsi rendtartományának nyolc õrsége volt, ezek egyike a pécsi. IV. Béla és az
Anjouk után Hunyadi János is támogatta õket. A 15. században lépett fel a mariánusok
reformátora, Igali Fábián provinciális, a szigorú kolostori élet reguláinak híve, aki né-
hány kútfõ szerint Pécsett halt meg 1474-ben. Utóda, Esztergomi Benedek enyhített
elõde szigorán, de ennek halála után a Pécsett összegyûlt mariánusok az Igali-féle ha-
gyományt követõ Segösdi Lukácsot választották elöljárójukká (késõbb túlzónak ítélt
követelményei miatt lemondatták). 1516-ban is Pécsett tartottak közgyûlést.10 A rend
életében fontos szerepet betöltõ pécsi rendházukat 1543-ban veszítették el, amikor a
törökök elfoglalták a várost.11 A ferencrendû begináknak is volt házuk Pécsett.12 A már
említett írókon kívül Szegedi Gergelyt azért hozzuk szóba, mert egyes források szerint
1531-tõl 1533-ig a mariánusok pécsi hittudományi iskolájában volt elõadó. Valószínû-
leg azonos azzal a Szegedi Gergellyel (1511–1550), aki az elsõk között vette fel a har-
cot a reformációval. Censurae címû mûvét Dévai Bíró Mátyásnak a szentek segítségét
kétségbe vonó munkája ellen írta. Alkalmasint õt nevezte Heltai Gáspár a Háló-ban
„csácsogó fráter Gergel”-nek.13 A ferencesek (most gyûjtõnévként használva az elne-
vezést) irodalmi jelentõségét mintegy tucatnyi kódex is fémjelzi, köztük a rendalapító
legendáját tartalmazó Jókai-kódex, az elsõ magyar nyelvû könyv.

Az elsõ pálos telepet Bertalan püspök alapította 1225-ben a Patacs mellett
emelkedõ Ürög (Irugh, Irög – késõbb Szent Jakabról elnevezett) hegy tetején. Ber-
talan regulát is írt számukra. A rend krónikása, Gyöngyösi Gergely (1472–1545)
így számol be errõl Vitae fratrum heremitarum ordinis fratrum Sancti Pauli primi
heremitae, azaz Az elsõ Remete Szent Pál rendjén levõ testvérek életrajzai címû,
igen jelentõs forrásértékkel bíró munkájában: „A kegyes II. András király uralkodá-
sa alatt, aki III. Béla fia és Szent Erzsébet apja volt, a Krisztusban atyánk és urunk,
Bertalan pécsi püspök, aki a remeteéletet különös buzgalommal szerette, szemé-
lyes felügyelete mellett a patacsi birtokán levõ hegy tetején Szent Jakab apostol
tiszteletére kolostort építtetett, minthogy elnézõ engedelmével már úgyis sok re-
mete gyûlt ott össze (így olvashatjuk mindezt az ugyanott található leveleiben).”14 A
remetetelep létezése 1234-tõl dokumentálható. (Gyöngyösi Gergely Collectanea
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8 Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. I–II. Bp. 1922–1924.
Az obszervánsokról vagy salvatoriánusokról: I. 303–11. 214.

9 A minorita elnevezést háromféle értelemben is használják: 1. Így neveznek minden ferencest például
Németországban. 2. Így nevezik a mariánusokat, például a 7. számú jegyzetben hivatkozott könyv-
ben. 3. Legszûkebb értelemben az 1517-ben kivált konventuális minoritákat hívják így.

10 A mariánusokról vagy minoritákról: Karácsonyi... i.m. I. 1922. 12–302. p.
11 A pécsi rendházról: Karácsonyi...  i.m. I. 1922. 226–228. p.
12 Karácsonyi... i.m. II. 1924. 556. p.
13 Karácsonyi... i.m. II. 1924. 579–580. p.
14 Gyöngyösi Gergely mûvének magyar nyelvû kiadása Arcok a magyar középkorból címmel jelent meg

Árva Vince, Csanád Béla és Csonka Ferenc fordításában, s. a. r.: V. Kovács Sándor. Bp. 1983. Ezt
idéztük, i.h.: 34. p.
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in sacram Apocalypsin… címû munkájának 1547-es velencei, valamint 1682-es
nagyszombati kiadása megtalálható a Klimo Könyvtárban.) A francia eredetû Ber-
talan püspökrõl megjegyezzük, hogy a szerzetesség iránti vonzódása abban is ki-
fejezõdött, hogy pártolta a domonkosok pécsi rendházának létrehozását, s ezzel
szinte egy idõben a ferencesek szintén engedélyt kaptak tõle, hogy a Mecsek-alji
városban kolostort alapítsanak. Ha ehhez hozzávesszük, hogy õ alapította a pécsi
Szent Bertalan plébániatemplomot is, joggal állítható, hogy döntõ szerepe volt a fõ-
tér és a belvárosi településszerkezet kialakításában. A patacsi (ürögi) telep eseté-
ben a patrocínium kiválasztását a hazai Szent Jakab kultusz mellett bizonyára az is
befolyásolta, hogy Bertalan olyan vidékrõl származott, ahol fontos zarándokutak
haladtak Compostela felé.15 Bertalan nevezetes akcióját követõen Achilles püspök
rendezte a telep birtokviszonyait, s 1252-ben a pécsi püspök és a patacsi prior
szerzõdése meg is erõsítette az ott élõket birtokukban. Joggal nevezik tehát a
patacsi (ürögi, Jakab-hegyi) kolostort a pálos rend bölcsõjének. Az említett remete-
regulát Boldog Özséb, a „collector Eremitarum”, aki 1246 körül vonult ki a Pilisbe,
módosítva átvette, s egyesítette a mecseki és a pilisi erdõk remetéit, egyetlen erõs
szellemi tûzzé olvasztva nevezetes látomásának lángnyelveit. Jelképes gesztus,
hogy Gentilis bíboros, a pápa követe 1308-ban a megtisztelõ és elismerõ „Ere-
mitae S. Crucis” névvel illette õket, s engedélyezte számukra a regula követését.
1309-ben került sorra a pálosok elsõ Capitulum Generáléja a budaszentlõrinci ko-
lostorban, amely könnyebben megközelíthetõ volt, mint az õsi fészek a Jakab-hegy
tetején. Itt állították össze a rend szabályzatát, amelyet XXII. János pápa megerõ-
sített.16 A remeteszellem, a tiszta élet követelménye és a misztikus lelkület mellett
aszkétikus szigor jellemezte õket. Amikor Corvin János meglátogatta kolostorukat,
és látva példás életüket, megkérdezte tõlük, mire lenne szükségük, bármit megad
nekik, azt felelték, mindenük megvan, nincs szükségük semmire. Majd némi gon-
dolkodás után megszólalt a szakács, és azt mondta, hogy kellene egy fazék. Hõsi-
es szellemüket jelzi, hogy többen tábori lelkészi feladatokat is elláttak, és pálos
szerzetes volt Fráter György, a független erdélyi fejedelemség egyik megalapítója.
Õ nyomtattatta ki Velencében 1537-ben a nevezetes pálos Missálét. Mint magyar
alapítású rend, nemzeti elkötelezettségük mindig erõs volt, ami a magyar szentek
különös tiszteletében mutatkozik meg. (A mai, 1937-ben felszentelt pécsi pálos
templom Szent Imrének van dedikálva.) A pálos mise sajátossága a Mária tisztelet
hangsúlyozása, valamint Szent Ágoston és Remete Szent Pál nevének beleszövé-
se a liturgikus textusba.17 Pálos sajátosság továbbá a gyermekek felajánlásának
szokása, a „kispálosok intézménye”, ami arra vezethetõ vissza, hogy Remete
Szent Pál a gyermekek patrónusa volt, s a hagyomány szerint számtalan gyerme-
kekkel kapcsolatos csoda kapcsolódik a rendhez.
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15 Koszta László: Egy francia származású fõpap Magyarországon. Bertalan pécsi püspök (1219–1251)
= Koszta László: Írásbeliség és egyházszervezet. Fejezetek a középkori magyar egyház történeté-
bõl. Szeged, 2007. 23–44. p.

16 Kisbán Emil: A magyar Pálosrend története I–II. Bp. 1938–40.
17 P. Gyéressy Ágoston: A pálos mise = Theologia 1938. 201–205. p.
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A Pécsett nyomtatott Szent Pál életrajz címlapja (Klimo Könyvtár)

A PÁLOSOK PÉCSETT

27
PSz_2009-03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\2009-03-Osz\2009-03-Osz_10.vp
Thursday, February 14, 2013 11:09:37 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



28

Táncz Menyhért Conclusiones… c. mûvének (Pozsony, 1774) címlapja (Klimo Könyvtár)
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Mivel egy Pécsett rögzített szövegû dráma Remete Szent Pálról szól, rövi-
den kitérünk az õ alakjára. A pálosok szellemi õsüknek tekintik, ez elnevezésükben
is tükrözõdik. Az említett patacsi szerzõdésben „Eremitae Ordinis S. Pauli” névvel
fordulnak elõ. Remete Szent Pál 228 körül született Thébaisban, s a hagyomány
szerint 113 éves korában, 341 körül halt meg. Hatvan évig élt remeteként az erdõ
mélyén egy barlangban. Legendájából úgy tudjuk, hogy egy holló hordott neki na-
ponta egy fél kenyeret, abból tartotta fönn magát. Nem sokkal halála elõtt látogatta
meg õt egy másik remete, Szent Antal, akivel addig nem ismerték egymást. A holló,
úgy látszik, figyelemmel kísérte a barlang körüli eseményeket, mert a látogatás ide-
jén egész kenyereket hordott táplálásukra. Mikor Pál meghalt, az erdõbõl elõjövõ
két oroszlán (ez a két derék állat már korábban is tett kisebb szolgálatokat a reme-
tének) megásta a sírját, Antal eltemette társát, majd magával vitte annak pálmale-
velekbõl készített ruháját, amelyet késõbb nevezetesebb ünnepeken magára öl-
tött. (A történetet olvasva bizonyára megjelenik elõttünk a pálos címer, amely a
legenda vizuális tükre.) Remete Szent Pál életrajzát Szent Jeromos írta meg, Pált a
szerzetesi élet megalapítójának (auctor vitae monasticae) nevezve. A témához tar-
tozik még, hogy Emanuel bizánci császár a szent romlatlan testét Konstantinápoly-
ba vitette, a fejét pedig Rómába. A test késõbb Velencébe került 1381-ig, amikor
Nagy Lajos királyunk a pálosok régi vágyát teljesítve Magyarországra hozatta. Állí-
tólag az éjszaka leple alatt, titokban kellett elszállítani, nehogy a velenceiek fellá-
zadjanak. A szent ereklyét a budaszentlõrinci kolostorban helyezték el ünnepélyes
körülmények között. (Pécsi vonatkozása miatt megemlítjük, hogy az ereklyék Ma-
gyarországra hozatalának történetét megírta egy bizonyos névtelen szerzõ, Ano-
nymus Hungarus, aki egyesek szerint Alsáni Bálint pécsi püspökkel lenne azono-
sítható, ezt mások cáfolják.) A források szerint II. Lajos a fejet is ide hozatta. A
törökök azonban 1541-ben lerombolták a kolostort, s a szent sírját is elpusztították.
(Csak azok a részecskéi maradtak meg, amelyeket elõzõleg egyes kolostoroknak,
templomoknak szétosztottak. Ezek közül egyet a mai pécsi pálos templom kolosto-
rának kápolnájában õriznek.) Egyes krónikások úgy tudják, hogy a testet a fejével
együtt még idõben Trencsénbe vitték, s ott égett el a város ostromakor.18

Az említett, Pál címû drámát 1761-ben adták elõ Pápán, de írott szövege
Táncz Menyhérttõl származik, aki pécsi teológus korában írta bele a mûvet Actiones
Scholasticae címû színmûgyûjteményébe.19 A dráma szerzõjét Péntek Istvánnal
azonosítják, róla szinte semmit sem tudunk, ám tény, hogy a szöveget Táncztól is-
merjük, akirõl még majd szólunk. A dráma expozíciójában Pál elhatározza, hogy a
thébaisi erdõség barlangjába vonul. A játék tárgya ez az utazás, amely nemcsak a
valóságos térben történik, de a lélek bensõ szférájában is. A fõhõs mindkét értelem-
ben leküzdi az út nehézségeit, miközben a középkori moralitásokhoz hasonlóan alle-
gorikus figurák küzdelme zajlik. Azarias õrangyal, az akaratot megtestesítõ Triphon
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18 Pámer László S.J.: Remete Szent Pál és a pálosok = Katholikus Szemle 1907. 791–810, 911–933. p.
19 Az MTA kézirattárában található Actiones Scholasticae (MTAK Rui 4° 56.) 5–54. lapján található.

Újabb kiadása: Pálos iskoladrámák, királyi tanintézmények, katolikus papneveldék színjátékai. Bp.
1990. S.a.r.: Varga Imre. 15–64. p.
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és ennek fia, Placidus, aki a jóra való hajlamot képviseli, elõsegítik, hogy Pál elérje
célját, ellenben a kevélységet jelképezõ Andrapodista és szövetségesei akadályozni
igyekeznek õt útjában. A színpadi cselekmény a barlanghoz érõ hõs hálaadó imájá-
val zárul. A kõszikla tövében pálma zöldell, ahol Pált Evantes (a vállalt szenvedés)
és Victor (az állandóság) fogadja. Bár a dialógusokat nehézkes, bõbeszédû versek
alkotják, a szerzõ kétségkívül hatásosan mûködõ színpadi fantáziával rendelkezik.
Ebbõl a szempontból a pásztorok közjátékszerû epizódja, a két oroszlán fellépése és
a csábító Kupidó éneke emelkedik ki a jelenetek sorából.

A 18. század a középkori hõsi felnövekedés után a pálosok második virág-
kora. A pécsi rendház is gazdagodik. Kazó János nagyprépost 1718-ban pécsi
földjeit (79 hold szántót) és keszüi kaszálóját adományozta a pálosoknak, 1719-
ben pedig királyi dekrétum gyarapította birtokaikat. Támogatójuk, Berényi Zsig-
mond püspök segítségével templomot, rendházat építenek. Templomuk 1741-tõl
1756-ig épült a Kálváriahegy és a Piricsizma dûlõ bányáinak köveibõl. A templomot
(a mai Lyceum templom õsét) 1756-ban szentelték fel, a rendház elkészült északi
épületrészébe 1760-ban költöztek. Az építkezés Klimó püspök támogatásával to-
vább folyt, a tornyok 1779-ben készültek el.20 A keleti torony keresztjének gombjá-
ba Virág Benedek versének kéziratát zárták, a nyugati torony gombjába pedig Isten
Bárányának viaszszobrocskája mellé egy disztichonos verset helyeztek el, amely
tartalmazta a rendház akkori tagjainak neveit; köztük van Táncz Menyhérté is.

1780-ban pálos szerzetes került a pécsi püspöki székbe Esterházy Pál
személyében. Ebbõl az alkalomból Ányos Pál, Bessenyei György írói körének
tagja, maga is pálos szerzetes, szép verset írt Gróf Eszterházi Pálnak pécsi püs-
pökségre lett felemeltetését inneplõ versek címmel. A költemény címéhez Ányos
a következõ megjegyzést fûzte: „Ezek a’ Versek kinyomtattattak Pestenn, 1781
eszt. 8. Értésekre pedig szükséges tudni, 1ször hogy Gr. Eszterházi Pál Úr, mi-
nek-elõtte ezen méltóságokra lépett volna, Elsõ Remete Szent Pál’ rendjének
Generálissa volt; 2szor hogy a’ Patatsi hegyenn voltak elsõben-is az e’ szerzet-
béli férjfiak; 3szor hogy már sokkal ezelõtt ugyan-ebbõl a’ szerzetbõl volt Pétsi
Püspök Gr. Szétsényi Pál.”21

A költõ verse elsõ soraiban hagyományos gesztusként a múzsák segítségét
kéri, hogy méltó módon köszönthesse a vers címzettjét, aki „a pétsi megye örömé-
re” püspök lett. Ezután visszatekint a fõpap életútjára, aki úgy tervezte, hogy „ma-
gános ajtatosságában, / Töltheti napjait szent Pál’ barlangjában”, de „Az örök Vé-
gezés” magas polcra emelte, elõbb váci prépost lett, majd rendi elöljáró, most
pedig püspök. Ám az öröm hangjába szomorúság vegyül, hiszen Pécs egyszer-
smind gyászol is: „árva lett mezeje, / Melly nagy Klímójának érdemes hamvába /
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20 Gálos László: A Lyceum templom és épület története = A Pécsi Magyar Királyi Középiskolai
Tanárképzõintézeti Gróf Széchenyi István Gyakorló-Reáliskola 1928–29. tanévi Értesítõje. Közzéte-
szi: Horváth Viktor igazgató. Pécs, 1929. 3–23. p.

21 A vers eredeti kiadása megtalálható a Klimo könyvtárban. Bekerült Ányos Pál Munkáji-nak Bécsben,
1798-ban, a Magyar Minerva elsõ köteteként megjelent könyvébe (28–33. lap). Ezt a szöveget idéz-
zük. Újabb kiadása: Ányos Pál válogatott versei. S.a.r.: Lõkös István. Bp. 1984. 78–81. p. A jegyzet
szövegét a Magyar Minervából, a 28. lapról idézzük.
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Ányos Pál: Inneplõ versek, Pest, 1781. A mû címlapja (Klimo Könyvtár)
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Temette pásztorát méltó fájdalmában!” A gondviselés azonban nem hagyta el a vá-
rost, amelyet a költõ úgy szólít meg a kompozíció centrumában, mint élõ személyt:

„Péts! Írd-fel e’ napot öröm-napjaidhoz,
Írd Eszterházi Pált híres pásztoridhoz!
Ím’! ma lép városod’ nemes piattzára,
Hogy felemelhesse gondodat vállára.
Olvasd igaz szívét atyai szemében,
Hogy’ dobog javadért felhevûlt mellyében;
Hogy kíván vígyázni vagy egy nyögésedre,
’S hogy szenteli magát kész segíttségedre.”

Ezután a poéta dicsérõ hangon szól a család jeles tagjairól, majd a vers zárlatában
ismét a városhoz fordul, amelyet „Klimó árvájá”-nak nevez, végül tekintetét a vá-
rostól nyugatra, Szent Jakab hegye felé fordítja:

„Örüllly! áldd az Egek’ szent gondviselését,
Melly így vígasztalja jegyesse’ nyögését.
Nézz arra, hol a’ Nap’ elfáradtt lovai,
Árnyékba merûlnek haldokló lángjai;
Nézz ottan Patatsnak roppant sziklájira,
Elsõ atyáinknak puszta szállásira […]”

Lám, az igaz erkölcs „bár barlangokba zárja méltóságát, / Még sem tünhetik el a’
Világ’ szemébõl”. A verset elolvasva megállapíthatjuk, hogy Pécs szellemi múltját
két tényezõ alkotja a pálos költõ számára: Klimo György emléke és Patacs sziklái.

Ebben az idõben a szentkúti kegyhely is szépen gazdagodott. Amikor Ányos
idézett versét írta, talán még nem gondolták, hogy a pálos szellem virágzásának
hamarosan vége szakad. 1786-ban adta ki II. József a szerzetet eltörlõ rendeletét.
Az annyi gonddal és áldozattal felépített templomból sóraktár lett, majd a szent fa-
lakhoz méltatlan népség tanyája. A kolostorban katonai kórházat alakítottak ki,
színielõadásokat tartottak benne, de színházzá alakításának terve ellen Király Jó-
zsef püspök 1817-ben fellépett, ezt követõen az épület 1832-tõl – Szepesy Ignác
püspök áldozatkészségének eredményeként – jogi és bölcseleti kart magában fog-
laló lyceumnak adott otthont, 1849-tõl 1865-ig ciszterci gimnázium, 1865-tõl 1922-
ig jogakadémia lett, majd az Erzsébet Tudományegyetem gyakorló gimnáziuma.22

De ez már egy másik történet, amelyrõl késõbb szólunk. Most térjünk vissza a 18.
századba, s vegyük számba a pécsi pálosok gazdag irodalmi termését.

A már említett Táncz Menyhért 1843-ban született Pápán, tizennyolc éves
korában belépett a pálos rendbe, iskoláit szülõvárosában végezte, majd Sátoralja-
újhelyen találjuk, de 1766-tól Pécsett tanult teológiát. 1767-ben szentelték pappá.
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22 Gálos ... i.m. 1929; Golob Georgina: A pécsi pálos rendház és templom = Pécsi Szemle 2003. tavasz
2–15. p.
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A Miscella Notabilium két utolsó lapja a benne foglalt szövegek jegyzékével
(Kalocsai Fõszékesegyházi Könyvtár)

A PÁLOSOK PÉCSETT

33
PSz_2009-03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\2009-03-Osz\2009-03-Osz_10.vp
Thursday, February 14, 2013 11:09:40 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



Pécsi teológus korában készítette Actiones Scholasticae címû drámagyûjtemé-
nyét, amelyben a már említett Pál címû drámán kívül még három fontos színjáték-
szöveget találunk: az Omnia vincit amor címû latin nyelvû drámát, amelynek ké-
sõbb önálló életre kelt közjátéka a Kocsonya Mihály házassága. Ezt a Bakhus címû
vérbõ és meglehetõsen szabad szájú komédia követi, majd a József címû bibliai
tárgyú színmû zárja a kéziratos kötetet, amelynek Táncz Menyhért nem csupán le-
írója, szövegrögzítõje volt, hanem bizonyosan a szerzõje is. Pár év után, 1770-ben
Táncz elkerült Pécsrõl, de 1779-ben visszatért, a teológia és az egyházjog tanára
volt.23 A rend eltörlése után fölvétette magát a pécsi egyházmegye kötelékébe, és
részt vett a visszaállításért folyó küzdelemben. Utolsó éveit Pesten töltötte. Ránk
maradt egy egyháztörténeti szempontból jelentõs (és feldolgozásra váró) vegyes
kézirata, a Miscella Notabilium, amelyet a kalocsai érseki könyvtár kézirattárában
õriznek.24 A kézirat java része a szerzetes rendek eltörlésével kapcsolatos anya-
gokat tartalmaz, így a pálos rendtartomány 1786. évi névtárát, de megtaláljuk ben-
ne Friz András Zrini ad Sigetum címû latin nyelvû drámájának másolatát is. Táncz
Menyhért Pesten halt meg 1800-ban.

A József címû dráma forrása Mózes elsõ könyve, de csupán a hõs életének
elsõ szakaszát jeleníti meg, a fáraó álmának megfejtéséig idézi fel a történetet,
aminek eredményeként József Egyiptom fejedelmévé emelkedik. Az expozíció
igen erõteljes: a testvérek, haragtól, irigységtõl lángolva, a feléjük közeledõ ifjú
megölésére készülnek. A szerzõ nem ismerteti az elõzményeket, tudja, közönsége
ismeri a Bibliát, ám a fivérek párbeszéde ennek következtében információkkal, uta-
lásokkal teli, gazdag beszédszõttessé válik. Ruben tanácsára mégsem ontják ál-
dozatuk vérét, hanem kútba vetik, majd Júda rábeszélésére eladják egyiptomi ke-
reskedõknek. A történet ezen szakasza a kedves fia halálhírérõl értesülõ Jákob
kesergésével zárul, amelyet az író ügyes fogással az elsõ felvonást követõ közjá-
ték, illetve szünet utánra helyez, a nézõ várakoztatása által felfokozva a gyászos
érzelmeket. Ezután látjuk József és Putifárné történetét. A szerzõ leleménye itt ab-
ban mutatkozik meg, hogy az ifjú állítólagos szerelmérõl a sértett asszony oly mó-
don számol be, hogy szavai akaratlanul is saját bûnös lángolását érzékeltetik:

„Nem eczer, sem Kétszer neveze Lelkének
Nem birván lángozó Szikráját tüzének
Meg nyittya végtére Tárházát szivének:
S – Kivánnya Kedvezzek lobbant szerelmének.”

A záró felvonás az álomfejtõ álmának diadala. Itt is fellelhetjük az írói véna jelét: a
fáraó álmának kétszeri elbeszélése során a bibliai textus ügyes parafrázisát adja.25
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23 Császár Elemér: Adatok Táncz Menyhért életéhez = Irodalomtörténeti Közlemények 1901. 63–65.
p.; Timár Kálmán: Adatok Táncz Menyhért életéhez = Irodalomtörténeti Közlemények 1929. 333–37.
p.; Timár Kálmán: Táncz Menyhért származása = Irodalomtörténeti közlemények 1930. 360. p.

24 Jelzete: K 11494/15.
25 Pálos iskoladrámák… 1990. 95. p.
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A Bakhus vidám, vérbõ, vaskos humorú mitologikus paródia. A mámoristen
betegsége, amely nem más, mint vízkórság, groteszk szcenírozású színpadi ese-
ménysort képez. Például a fõhõst játszó szereplõ az instrukció szerint kitömött inge
alatt malacot tart, ezt a kezelés alatt nyomkodással visításra kényszeríti, nadrágjá-
ban pedig vörösre festett vízzel teli hólyagot rejt, amelyet a klistélyozást végzõ dok-
tor kipukkaszt. Harsány karneváli humor ez, amely, mint Bahtyintól tudjuk, gyakran
együtt jár a gyarló, fiziológiai megnyilvánulásoktól sem mentes emberi test szóki-
mondóan humoros ábrázolásával. Az Omnia vincit amor Nicolaus Avancinus drá-
májának magyaros közegbe helyezése. A makulátlan szépség és a diadalmasan
kiállt próbatételek világa. Mára elfelejtették, nem utolsó sorban latin nyelvûsége mi-
att, ám annál elevenebben él magyar nyelvû közjátéka, a Kocsonya Mihály házas-
sága. A nemes lelkû hõsökkel szemben itt együgyû férjet és iszákos feleséget talá-
lunk, a közjátékok negatív nõfiguráinak egyikét, aki kifecsegi a családi titkot, és
kiszolgáltatja férjét, akiért egyébként nem lenne kár. A játék végén a halottnak hitt
asszony „feltámad”, majd parodisztikus csihi-puhi zárja a játékot. A két ikerdráma
együtt: fény és árnyék, emelkedettség és földhözragadtság, erény és gyarlóság –
tanulságos lecke a világról, az emberi lehetõségekrõl.26

Táncz Menyhért személye összeköti két pálos költõ, Ányos Pál és Virág Be-
nedek alakját: elõbbit Pápán tanította, utóbbi pedig Pécsett Táncz tanársága idején
tanult teológiát.

Virág Benedek 1754-ben született a Zala megyei Dióskálon, jobbágyszülõk
gyermekeként. 1775-ben lépett a pálos rendbe. Pécsett tanult teológiát. 1781-tõl
1794-ig a székesfehérvári gimnázium tanára volt, 1794-tõl Pest-Budán élt haláláig,
1830-ig.27 Pécsi teológusként elmélyült levelezést folytatott Ányossal. „Hidd el –
írta neki Ányos Nagyszombatból, 1777. július 6-án keltezett episztolájában – verse-
im is úgy Pécs vidékére / Sietnek, mint bárány anyja emlõjére […] Mert ott feltalá-
lom szíves barátomat, / Kivel néhanapján közlöttem lantomat!” Virág latinul vála-
szol, ami azért meglepõ, mert barátja büszkén hangsúlyozta, hogy anyanyelvén,
magyarul ír, ám Virágnak ez a tudós gesztusa, finom elhatárolódása Ányos nyel-
vi-költõi öntudatától alkalmasint összefügg levele témájával: költõi válságról ad
hírt; haszontalannak ítélte a Múzsákkal való foglalkozást, de most lehajtott fõvel
készül visszatérni a szent forrásokhoz. Ányos november 15-én Budáról írt versé-
ben örömét fejezi ki levelezõtársa döntését hallva: „Mert látom, Parnasszus készül
innepedre, / Örül, hogy visszatért régi tisztelõje, / Kibõl országunknak lesz fõbb
versszerzõje.” Hiszen van mirõl írni, de ez már inkább csak könnyezve történhet:
Rákos mezején a költõ a nemzet „füstbe ment” régi dicsõségére emlékezik. Virág
Pécsrõl válaszol 1778. január 4-én. Ez a verses levél pécsi tartózkodásának fontos
dokumentuma. Elsõ soraiban a rá jellemzõ szerénységgel elhárítja barátja dicsére-
tét. Nem méltó arra, hogy Apolló ünnepnek tekintse visszatérését a költészethez,
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26 Nagy Imre: Iskola és színház. Csokonai vígjátékai és a magyar iskolai komédia. Bp. 2007. 194–199,
305–306. p.

27 Kisbán Emil: Virág Benedek. Bp. 1937.; Nagyné Mathia Mária: Virág Benedek és a magyar klasszi-
cista líra = ELTE, egyetemi szakdolgozat. Kézirat. 1973.
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36

Metszet Virág Benedek Magyar századok c. mûvébõl, Buda, 1808 (Klimo Könyvtár)

NAGY MRE
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beéri azzal, „ha számat nem tart tavalyi vétkemre”. Nem ünnep vár rájuk, hanem
munka. Ebben lesz társa barátjának, akivel a vers zárlatában érzelmileg is egyesül:

„Ám Rákos mezején most is gyakorta sírsz
S arrúl barátodnak szomorú verset írsz,
Melyeket olvasván bánatra fakadtam,
És két szemeimbõl sós vizet hullattam.
Bõvebb feleletet adnék leveledre,
De talántán bánat rohanna szívedre,
Mert nékem is volna módom a sírásban.
Élj! kívánom, holtig csendes vígasságban.”28

Virág költészete, mint Szauder József megállapította, korának a nemesi lelkületet
kifejezõ lírájától eltérõen „újabb, modernebb, urbánusabb életérzést” képvisel, egy
„polgárias, cselekvõ és alkotó életideált” fogalmaz meg. Képeinek „derûs vonalraj-
za az empire finom arányaira, a Pest-Budán akkortájt épülõ klasszicista házsorok
díszeire emlékeztet”, de akár a pécsi kolostor és templom tartózkodóan egyszerû,
nemes arányai is eszünkbe juthatnak. Piperék és hõsi gesztusok helyett szövegei
tiszta diszkurzív logikával szervezõdnek.29 Barátaihoz írt episztoláinak hangja ked-
vesen közvetlen, bensõséges. Péccsel kapcsolatba hozható versei közül szemlé-
letesen példázza ezt Tóth Farkas sopronyi direktornak címû költeménye (a koráb-
ban pécsi pap címzettrõl az elõzõ fejezetben szóltunk), amely familiáris hangú,
tréfás mentegetõdzéssel kezdõdik, hogy egy humoros anekdota elmesélése után
ironikus önjellemzéssel záruljon: fél a könyvek tengerére szállni, tart attól, hogy
gyenge hajója elsüllyed a hullámokban. Kéri barátját: „Ne, ne gyújtsd szívemnek
lángjait, inkább / A’ Fertõt öntsd rám fenekestûl! Így lehet élnem.”30

Bíró Ferenc hangsúlyozta, hogy Virág a nemzeti költõ szerepében szólal
meg, de eközben „a költõ személyiségére kerül át a hangsúly”. A közvetlen emberi
hang és a szerep öntudatosabb szólama termékeny ellentéteket, „kedves tudatha-
sadást” eredményez legjobb versei egy részében. Nunkovics Györgynek Pécsi N.
Prepostnak emlékezete címû, szép alkaioszi strófákban írt költeményében (ez a
forma maga is zenei kontrasztra épül) az izgalmas kettõsség egyfelõl a jeles fõpap
halála által kiváltott gyász, másfelõl a maradandó virtus hangjának ellentétében
mutatkozik meg. A poéta felgyulladt képzelete a vers középpontjában megidézi a
megboldogultat az üdvözült lelkek körében:

„De melly szokatlan láng csap alá szemem
Héjára? Boldog lelkek örömhelye!
Már benned országol dücsõûltt
Nunkovicsunk, ’s le felé tekínget.”31
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28 Ányos Pál (1756–1784). Vár ucca tizenhét 1994. 2.
29 Szauder József: Ihletek, múzsák Virág és Berzsenyi között = Sz. J.: Az estve és Az álom = Felvilágo-

sodás és klasszicizmus. Bp. 1970. 273, 279. p.
30 Virág Benedek: Poétai munkák. Két könyv. Pest, 1822. 99–100. p.
31 Virág... i.m. 1822. 26. p.
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Virág Benedeket nemcsak Ányoshoz, de másik rendtársához, Kreskay Im-
réhez is baráti szálak fûzték. Ányoshoz hasonlóan õ is tagja volt Bessenyei György
társaságának.32 1748-ban született Székesfehérvárott. A rendbe való belépése
(1763 vagy 1764) után európai tanulmányútra indult, nyelveket tanult, bejárta Né-
metföldet és Itáliát, Rómában négy évet töltött. Hazatérése után két évig Pécsett a
rend jószágkormányzója volt. A városra, a „Metseki bértznek kõsziklás alljá”-ra és
az „Õt tornyokkal kies Templom piattzá”-ra késõbb így emlékezett Tiszt. Virág Be-
nedek szerzetes atyámfiához címû episztolájában (a címzett Pécsrõl írt levelére
válaszul):

„Kedves lakhelyem volt míg sorsom engette,
Mind vidék, mind város magát kedveltette:
Musám ott Musádat hogy megesmérhette,
Ez amazt betsülte s az ezt megszerette.
Míg ’e kies Vidék szivemet birhatta
Ceres kalászait tsak kétszer aratta
Bakhus böven mustyát annyiszor folyatta,
Ki is Bor: Annyának e megyét hivatta.”

Kreskay a szövegbe rejtett szójátékhoz jegyzetet fûzött, jelezve, hogy a „Bor
Annya” kifejezésen „Baranya Vármegye értetõdik”. Pécsrõl távozva Pesten lett
rendi könyvtáros, majd Szatmárban elöljáró. Nehezen élte meg rendje feloszlatá-
sát: „Édes szerzetemet már elpuszttitották, / Szép Klastromjainkat feldúlták, rab-
lották. / Szerzetes Társaim mind kikergettettek, / S mint Farkastól ijedt juhok elszé-
ledtek” – írta. Vidéken lelkészkedik, eközben Pécsett is megfordul: Gvadányi
Józsefhez írt episztoláját innen keltezi 1796-ban. Egyes források szerint 1809-ben,
mások szerint 1811-ben halt meg Pápán.33 (Olyan híradás is van, mely szerint rab-
lógyilkosság áldozata lett.) Szinte kizárólag rímes, magyaros formát alkalmazott.
Szerelmes dalai lehetnek szerepversek, de lelki küzdelmeire is utalhatnak. „Szen-
vedtem tsatákat” – vallja be egyik versében, de megnyugvással fûzi hozzá: „nem
lett benne károm, Zárva szent lakattal megmaradott várom.” Két fontos versgyûjte-
ménye a Magyar Ódák avagy Énekek 1788-ból, és a Költõi levelezések, amely
csak 1906-ban látott napvilágot.34 A Klimo Könyvtár õrzi 1806-ban megjelent, Jó-
zsef Antal nádornak ajánlott Békesség címû párbeszédes mûvének egy példányát,
amelyet a békekötés alkalmával írt „musikabéli zengedezésekre, és játékszínre al-
kalmaztatva”. A helyszín a budai királyi palota, ahol három allegorikus figura, a Bé-
kesség, az Igazság és a Hívség idézi fel erõs színekkel a háború pusztításait, „az
embervértõl részegült mezõk”-et, a leomlott falakat, a siránkozó véneket és a „si-
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32 Némedi Lajos: Hazafiúi Magyar Társaság (1779–1780) = Irodalomtörténeti Közlemények 1978. 3.
286–302. p.

33 Hattyuffy Dezsõ: Bevezetés = Költõi levelezések. Kreskay Imre hátrahagyott irataiból, életrajzi ada-
tokkal s jegyzetekkel közli Hattyuffy Dezsõ. Bp, 1906. (Régi Magyar Könyvtár 22.) 3–33. p.

34 A Hattyuffy-féle kiadásból idéztük a verseket, a Virág Benedeknek írt episztolát a 81. lapról.
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valkodó tsetsemõiket” rejtegetõ anyákat. A sötét, rapszodikus képek után dallamos
formában szólal meg a békevágy.35

Témánk kifejtésének záró szakaszaként ki kell terjesztenünk figyelmünket a 18.
századi pécsi pálosok egyházi tárgyú, erkölcstani és tudományos munkásságára is. A
régi századok irodalmi gondolkodásának horizontja kiterjedt a mûvelt írásbeliség egé-
szére. (Jelen kutatásunk intézménycentrikus irányultsága egyébként is arra késztet
bennünket, hogy az irodalmi mûveltséget a késõbbiekben is tágan értelmezzük.) A
püspökség vagy a szerzetesrendek mint egyházi intézmények sok mûfajú irodalmat
inspiráltak. A pálosoknál ennek komoly hagyománya volt. Elég, ha Bátori Lászlóra, a
hárshegyi remetére gondolunk, aki a 15. században lemásolta (korábban úgy gondol-
ták, hogy lefordította) a Bibliát, vagy Hadnagy Bálintra, aki 1511-ben Velencében kiad-
ta Remete Szent Pál hitelesnek elismert életrajzát.36 Két kódexünk, a Festetich-kódex
és a Czech-kódex is a pálosoknak köszönheti megszületését.37 Folytathatjuk a sort
Kéry Jánossal, aki 1673-ban Pozsonyban háromkötetes teológiai mûvet adott ki
Universae philosophiae scholasticae címmel. (A mû a szerzõ tizenegy más munkájá-
val együtt megtalálható a Klimo Könyvtárban.) A 18. században Ritus ac mores
Hebreorum címmel Rosty Miklós írt fontos mûvet, ezt 1783-ban Pécsett magyarul is ki-
adták.38 A Pécsett tanító pálos teológusok közül feljegyzésre méltó mûvet hagyott ránk
Boczo András, Bertoni Flóris, Niczky Pál, Láczay Elek, Nitray Sámuel, Zsolnay Péter
és Egyed Joachim. Mûveik tanulmányozhatók a Klimo Könyvtárban.

Két szerzõrõl kicsit bõvebben szólunk. Alexovics Vazul (1742–1796) görögke-
leti felekezetû családból származik, ahogy írta: „eretnek szakadásban születtem, ti-
zenöt esztendõs koromig botorkáltam a’ gonosz tévelygések úttyán”. Pálos szerze-
tes lett, Pécsett tanult, majd tanított is ugyanitt. Tiszteletre méltó hevülettel küzdött
prédikációiban az erkölcsi romlás ellen. Egyik beszédében drámai erõvel festi a bû-
nösökre váró pokolbeli kínokat. Halmozza a gyötrelmeket: „mekkora kesergés, mek-
kora panaszolkodás, mekkora ordítás, mekkora jajgatás, mekkora dühösködés…”,
az indulatoktól szinte elfullad a hangja.39 Kérlelhetetlensége nem egyszer ridegség-
gel párosul. Egyoldalúnak, elfogultnak ítélhetõ harcot folytat a felvilágosodás eszméi
ellen. A’ Könyvek’ szabados olvasásáról (Pest, 1792) címû könyvében még Rous-
seau-ról is negatív képet fest (bár Voltaire-nél azért kedvezõbben ítéli meg), a szá-
zad egyik legfontosabb könyvérõl, az Új Héloise-ról például ekként ítélkezik: „[…] õ
ebben a’ híres Románjában a’ Románnak majd minden reguláit általhágta. A’ dolog’
Öszve-rendelése benne rendetlen, az El-takarás benne hibás, a’ Ki-fejtés benne
erõltetett, ’s késedelmes, a’ Maga-viselés benne lágy, és külömbözõ, a’ Hivatalok
benne nem természetesek, a’ Személyek benne tsátsogók, ’s ugyan ez által nagyon
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35 Kreskay Imre: Békesség, esthajnali énekes inneplés… 1806. 27. p.
36 Vincze Gábor: A pálosok irodalmi munkássága a XIV–XVIII. században = Magyar Könyv-Szemle

1878. 21–45. p.
37 Timár Kálmán: Magyar kódex-családok. Irodalomtörténeti Közlemények 1929. 16–28. p.; Gondán

Felicián: A középkori magyar pálos-rend és nyelvemlékei. (Festetich- és Czech-kódex). Pécs, 1916.
38 Kisbán... i.m. 1940. 389. p.
39 P. Alexovics Basilius: Vasárnapi Prédikátziók. Téli rész. Pest, 1790. 313. p.
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fárasztók”.40 A kritikai ítélet nyilvánvalóan hibás, de azt is észre kell venni, hogy a
szerzõ alaposan tájékozódik, helyes szempontokat alkalmaz, s bár megállapításai-
val nem értünk egyet, elismerjük, hogy kiválóan érzékeli a regény mûfaji, nyelvi és
pszichológiai újszerûségét.

Simon Máté (1743–1818) rendkívül termékeny szerzõ volt. Értekezett a Szent-
jobb historikumáról (Supplementum, 1797, ebben azt állítja, hogy IV. Béla és lányai
vitték az ereklyét Dalmáciába, amit mások cáfolnak), versben (Carmen) köszöntötte
Király József pécsi püspököt (mint tudjuk, ez utóbbiról van elnevezve a pécsi fõutca).
A Klimo Könyvtárban tucatnyi könyve vár egyháztörténeti, mûvelõdéstörténeti feldol-
gozásra. A pécsi rendi teológia tanára volt, itt érte a szerzet feloszlatása. Ekkor a pé-
csi egyházmegye papjai közé lépett. A Baranya megyei Kárászon lett plébános. A
kárászi templomban elmondott beszédei, amelyeknek szövegei ránk maradtak, ki-
váló életismeretrõl, irodalmi igényrõl, hatásosan logikus felépítésrõl tanúskodnak, és
olykor a bölcs humort sem nélkülözik. Tíz beszédbõl álló ciklust állított össze a tán-
cokról. Ebben olvassuk: „Igaz, hogy néha a’ betegség miatt esett hátra-maradás; de,
hát a’ betegség mitõl vólt? A’ hoszszas mértékletlen korhelységtõl; […] igaz, hogy
feje bé-törvén, lába ki-fitzamodván, dereka meg-rokkanván, az orvosoknak, gyógyí-
tóknak nem keveset ki kellett adni; de hol törött bé a feje? Hol fitzamodott ki a lába?
Hol rokkant meg a dereka? A’ kortsmán, mikor ugrált, mikor tzívakodott, mikor
tánczolt.”41 Határozottan bírál, de soha nem bántón. 1796-ban a püspöki teológia
tanára lett, szentszéki ülnök, majd egyházmegyei könyvtáros. Pécsett halt meg.
Tóbiás élete címû könyve irodalmi igénnyel készült erkölcstani mû. Követi a Biblia
szövegét, s az egyes részekhez erkölcsi elmélkedéseket, tanulságos szövegma-
gyarázatokat fûz. Így írja le a hallal való viaskodás jelenetét: „És kiméne, hogy
megmosná lábait, és ime egy igen nagy hal jöve ki, hogy õtet elnyelné. Melytõl
meg-ijedvén Tóbiás kiálta fel szóval, mondván: Uram, reám jö. És monda néki az
Angyal: fogd a’ kopoltáját, es vond hozzád õtet. Mellyet midõn megtselekedett vol-
na, ki voná azt a szárazra, és hánkodni kezde lábai elõtt.”42 Az angyal a hal felbon-
tására, epéjének, szívének és májának kivételére, és orvosságként való eltevésére
szólítja fel védencét. Mint tudjuk, ezen intézkedések nélkül Tóbiás nem nõsülhetett
volna meg, és nem térhetett volna meg sikeresen útjáról. Az epizóddal foglalkozó
elmélkedésében Simon Máté arról beszél, ha útra kelünk, ne felületes nézelõdés-
sel töltsük idõnket, hanem lelki gyarapodásra törekedjünk, figyeljünk a jelekre, s ne
feledjük, hogy mindennek távolabbi célja is van. Vegyünk példát Tóbiásról, aki az
angyalra hallgatva (õrangyala másnak is van, bár nem látható) „hasznos, illendõ,
és istenes kérdésekben töltötte útazásának üdejét.” Minden utazás zarándoklat,
ahogy maga az élet is.43
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40 A[lexivics] B[asilius]: A’ Könyvek’ szabados olvasásáról két fõ-tzikkely. Pest, 1792. 152. p.
41 A’ Tántz-béli mulatságról Tíz Prédikátziók, mellyeket Pétsi Püspöki megyében lévõ Kárászi Plébáni-

ában mondott Simon Máté Szent Pál’ szerzete béli pap. Vác, 1800. 83. p.
42 Tóbiás élete a’ mint a’ Sz. Írásban a’ Sz. Lélek ihletésébõl megíratott… Pest, 1814. 30. p.
43 Tanulmányunk mottóját a pálos szerzetesekkel bensõséges kapcsolatot ápoló Bessenyei György A’

Mária völgyi Tisztelendõ Paulinus Atyáknak címû versébõl vettük.
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Simon Máté Kárászon elmondott beszédeit tartalmazó prédikációs kötetének címlapja
(Klimo Könyvtár)
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BOROS LÁSZLÓ

AZ IRGALMAS RENDIEK TEMPLOMA

A pécsiek az „irgalmasok” szóhasználattal jelölik a Széchenyi tér déli oldalán
elhelyezkedõ épülettömböt, amely a templomon kívül a vele egybeépített gyógy-
szertár, kórház és rendház együttesét is felöleli. A rend alapító és névadó szentje
Istenes Szt. János, tevékenysége helyére utaló megjelöléssel Johannes von Gra-
nada (1495–1550), aki pásztor, katona, majd kereskedõként Avilai Szt. János szó-
noklata hatására az elesett, beteg emberek ápolásának, sorsának enyhítéséért ál-
dozta életét. 1540-ben alapította az Irgalmas Testvérek Rendjét, XIII. Leó pápa
1690-ben szentté avatta. Õ a kórházak és betegek védõszentje.

Letelepedés és építkezés
Mathai Visa János kõvágószõlõsi plébános, majd kanonok, baranyai fões-

peres a királyi engedéllyel letelepülni szándékozó kapucinus szerzetesek számára
ajándékozta pécsi telkét, ahol a rendtagok által elfoglalt Matha-féle ház közelében
Franz Wilhelm Nesselrode püspök (1704–1732) jelentõs támogatásával megkezd-
hették templomuk építését.1

A nagy kiterjedésû telek az Irgalmasok-, Munkácsy-, Fürdõ utca által határolt
területen feküdt, délrõl a Kossuth tér déli határvonala közelében zárult. Egyes for-
rások azt állítják, hogy az egykori pálos tulajdonban lévõ telken a templomot
1700-ban Nesselrode püspök építtette, ami azért is lehetetlen, mert a püspök pécsi
székhelyére 1704-tõl kapta kinevezését, hivatalát csak 1711-ben foglalta el, addig
székesfehérvári kanonokként mûködött. A kapucinusok templomáról közelebbit
nem árulnak el az adatok. Elsõ említése csupán helymeghatározásra szolgált
1719-ben. Feltehetõen több szakaszban épült vagy átépítették, mert felszentelését
Szt. Sebestyén vértanú tiszteletére csak 1727-ben végezte Bachich Péter boszniai
püspök.2

A megszakításokkal folytatott építkezésre utal az 1734-ben épült kápolna is,
amelyet a templom nyugati oldalának közepéhez csatoltak úgy, hogy külön bejárat
nélkül, amint az napjainkban is látható, a templommal közös teret alkot.

Nesselrode a kapucinusok rendházának építéséhez is hozzájárult, ugyanak-
kor a szerzetesek létszámának felsõ határát tizenhat fõben szabta meg. Temetõjük
létesítését is engedélyezte azzal a kikötéssel, hogy oda csak rendtagok temetkez-
hetnek. Nesselrode püspök a kapucinus rendházat a templommal in regulare mo-
nasteriummá nyilvánította3

1744-ben, a Szigeti külvárosban keletkezett tûzvészben százhuszonöt ház
pusztult el. Méreteire jellemzõ, hogy az akkor még ritkább beépítettségû, ám gyúlé-

42

1 PPL Canonica Visitatio Parochiae ad B.M.V. Purif. Quinque Ecclesiis de A. 1860.
2 PPL Canonica Visitatio uo.
3 Visitatio Canonica in Parochiis Urbis V. Ecclesiensis ad BM Virginem a. 1845 peracta. Nesselrode

1731. ápr. 28-án kelt levelét a bécsi kapucinus rendház õrzi. Petrovich Ede szíves közlése.
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konyabb tetõszerkezetû házakról a tûz a kapucinusok templomára is átterjedt,
amelynek az épület áldozatul esett.4

Az újjáépítés a kapucinus testvérek kétkezi munkájával, s a segítõkész hí-
vek közremûködésével rövidesen megindult. Az épület rendbehozatala után a be-
rendezést saját mûhelyükben elõállított bútorzattal pótolták. Az õ mesterségbeli
szakértelmüket dicsérik azok az asztalos-remekek, intarziával borított felszínû ol-
tárok, amelyeket ma is láthatunk a templomban.

A kapucinusok rendje 1786-ban II. József rendelete alapján a többi szerze-
tesrendhez hasonló sorsra jutott, amikor az általuk épített rendházat, világi célok
szolgálatára voltak kénytelenek átadni. Mivel a betegápoló rendek a feloszlatás
alól kivételt képeztek, 1796-ban a rendházat és a templomot az irgalmas testvérek
vették át, akiket Viser Ádám kanonok, az értelmezéstan (hermeneutika) tudós ta-
nárának javaslatára, Krautszak János György tímár és molnár alapítványtevõ pol-
gár hívott a városba.5 Krautszak 25 ezer Ft-ot adományozott az irgalmas kórház
építésére. Elõször a földszintes patika-szárny épült fel. 1803-ra felépült a kórház is,
használatba vételére azonban csak késõbb került sor. 1873-ban befogadóképes-
ségét 40 ágyasra bõvítették. Az építkezéseket, Perger plébános és Szentmiklóssy
János alapítványai támogatták.6

A templomépület
18. századi állapotát az 1845. évi Visitatio rögzítette, miszerint szilárd

anyagból emelt, részben díszített, kívül-belül fehérre meszelt épületként említi. Te-
tejét zsindely fedte, amelyet 1845-ben újítottak meg. Tornya fából készült, tetejét
fémlemezek borították, csúcsán vas kereszt emelkedett. Két kisebb harangját
1820 körül Király püspök szentelte. Az írás a templom alatti kriptáról is megemléke-
zik, amely kívülrõl volt megközelíthetõ. A templom felszentelésének éve ismeret-
len. 1857-ben nagyszabású restaurálás következtében újult meg az épület. 1877-
ben a templom három oldalról fából épült tornyát veszélyesnek minõsített állapota
miatt a tanács lebontatta. A patika-szárnyra építendõ emeletrõl és a szilárd anyag-
ból emelendõ toronyról 1884-ben hoztak határozatot.7

Az 1887-ben végrehajtott átépítés elsõsorban a fõhomlokzatot érintette. Az
új toronyba három harangot emeltek, de még ebben az évben észlelt jelek szerint a
harangok súlyának viselésére a torony alkalmatlannak bizonyult. Átépítésére, va-
lamint a templom északi homlokzatának a patikát is érintõ kialakítására 1891-ben
került sor. Ekkor készült az északi front, valamint a kápolna nyugati falsíkjának
napjainkban is látható neoreneszánsz stílusú felülete Kirstein Ágoston tervei alap-
ján. A gyógyszertár földszinti homlokzatát 1928-ban Hebenstreit Károly terve sze-
rint módosították, majd a következõ évben nyitották meg mai bejáratát.8
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4 BML Pécs városi tanácsülési jkvek 1744. máj. 7.
5 Az irgalmas rend Pécsre telepítésérõl részletesen lásd: Süle Tamás: Az irgalmas rend pécsi kórhá-

zának története = Baranya. Pécs, 1991. 1–2. 189. p.
6 Szõnyi Ottó: Pécs. Útmutató a városban és környékén. Pécs, 1925. 18. p.
7 Madas József: Pécs-belváros telkei és házai. Pécs, 1978. 647. p.
8 Süle… i.m. 1991. Az irgalmas rend... 192. p.
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A templom kapuzatának szemöldök- és szárkövei havihegyi mészkõbõl ké-
szültek. Timpanonja alatt a rend jelvénye, a gránátalma faragványa látható. A hom-
lokzat felületét a széleken megkettõzött, magasra emelt lábazatú, ión-fejezetes
falpilaszterek tagolják. A köztes mezõkben egy-egy hangsúlyos félkörívû szemöl-
dök-elemmel záruló ablak, illetve középen, félköríves fülkében a Kiss György által
faragott Szeplõtelen Szûz szobra áll.9 Az emeleti rész attikával, fentebb ballusztrá-
dos mellvéddel zárul. A korábbi lebontását követõen készült el a mai torony. Kö-
zéprõl emelkedik az alsó részét alkotó timpanonos ablakegység, fölötte gloriettes
befejezéssel, ahol a harangok is helyet kaptak. A torony magasságát látszólag
csökkenti a magasra felhúzott tetõvonal. Építésének 20 ezer forintnyi költségét az
irgalmas rend viselte. A külsõ felületek felújításának végsõ mûveleteként a kápolna
kupolával záruló kettõs pilaszterekkel tagolt nyugati falán Mayer Ede Istenes Szt.
Jánost ábrázoló dombormûvét helyezték el 1905-ben.10

A belsõ tagoltabb architektúra-elemek legalább jelzésértékû felszíni képzésére
feltehetõleg és elsõsorban a szükséges anyagi erõ hiánya, esetleg a puritán eszmei-
ség sajátsága miatt nem került sor. Ezért az irgalmasok temploma a pécsi 18. század-
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9 Illetve annak hiteles másolata, az eredeti a templomkertben áll.
10 A dombormû leírását, képét közli Romváry Ferenc: Pécs szobrai. Pécs, 1982. 256. p.
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ban emelt egyházak között az architekturális díszítettség dolgában a legszegényebb.
Az egyhajós belsõ térrendszer fiókos dongaboltozata minden díszítettséget nélkülöz.
A boltszerkezet az erõteljes diadalívvel elhatárolt szentélyben folytatódik, s a hajóhoz
csatlakoztatott kápolnát is hasonlóan egyszerû boltszakasszal építették.

Az egyenes záródású szentélyben egyetlen, a hajóban két-két, szegment-
íves, keretelés nélküli ablak bocsát be némi fényt, amely festett üvegfelszínen ke-
resztül szûrõdik a beltérbe. Közülük csak a nyugati oldaliak derítik a hajót, mert a
keleti ablakok a rendház folyosóiba nyílnak. A szentély fából készült oratóriuma fö-
lött a rendház felõl nyíló emeleti oratórium kis letekintõ ablaka feltehetõleg a rendi
elöljáró, mintsem a kórházi betegek számára szolgált, mert a kórháznak orgonával
felszerelt külön kápolnája volt.11

Az oldalkápolna eredetileg két ablakkal épült, azonban a déli oldal beépíté-
sét követõen csak az északi szolgál fényforrásul. A sekrestye megvilágítását a be-
építettség miatt a bazársor fölött nyíló kerek ablak látja el.

A kórust a hajó felõl egy pálcatagos római dór oszlop-pár tartja. A mellvéd
középsõ szakasza kiöblösödõ, határvonalát az oszlopok folytatásában emelkedõ
két párkányfejezetes pilaszter alkotja. A mellvéden végig vonuló kettõs párkány át-
menet nélkül csatlakozik a hajó falához. Az egész templombelsõ architekturális dí-
szítettségét egyedül a kórus szerény építészeti tagoltsága jelenti.

A templom hajójába és a kápolna déli falába épített síremlékek az irgalmas
testvérek, illetve a templom támogatóinak emlékét õrzik, akik a külsõ lejáraton át
megközelíthetõ kriptában nyugszanak. A hajóban jobbról az elsõ Viser Ádám
(†1803) kanonoké, sorban a kórus felé Perczel André (†1821), majd az irgalmaso-
kat Pécsre telepítõ Krautszak János György (†1829) síremléke. A kápolna déli fa-
lán két emlékkõ is felidézi mindszenti Kapuvári Károly (†1812) vármegyei elöljáró
érdemeit. A hajó keleti falába illesztett emlék Vizer Ádám testvérének, Vizer Bálint
(†1823) archidiakónus-kanonoknak emlékét õrzi.

A berendezés
Az eredeti templomi bútorzat megsemmisült, vagy kiselejtezték. A mai be-

rendezés értékesebb része az 1744. évi tûzvészt követõ évtizedben készült. Ebbõl
az idõbõl származnak a már említett asztalosmunkák, amelyek a kapucinusok ma-
gas szintû szakmai alkotó készségének máig fennmaradt bizonyítékai.12

A fõoltár teljes szélességében kitölti a szentélyt. Mélységben elhelyezkedõ
középsõ oszlop-párjainak közében, a szárnyszakaszok jobb és bal oszlopközei-
ben, valamint a tört párkányegységek fölötti volutákkal szegélyezett mezõben
egy-egy festmény foglal helyet. A középsõ nagyméretû táblakép a templom név-
adó szentjének mártíriumát ábrázolja.13
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11 A kórházkápolna orgonáját két manuállal, 8 változattal az Angster gyár készítette 1934-ben. Lásd
Angster József: Angster. A pécsi orgonagyár és a család története. Pécs, 1993. 180. p.

12 A pécsi egyházmegye schematizmusa 1981. Pécs, 1981. 166. p.
13 Szt. Sebestyén a keresztényüldözõ Dioclecianus császár testõrségében szolgált. Keresztény hité-

nek bátor vállalása miatt fához kötözték, majd lenyilazták (†298). Alakja a középkortól kedvelt és gya-
kori témája a képzõmûvészetnek.
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A jelenet Szt. Sebestyén halála elõtti pillanatait idézi. Jobb lábát most kötözi
egy alak, az elõtérben pedig felajzott íjakkal várakozik két harcos. A képben rejlõ
feszültséget nem is a halál ténye, hanem az azt megelõzõ várakozás váltja ki. A
háttérben feltehetõleg a kivégzésre parancsot adó lovas tisztek, és más katonák
csoportja látszik. A jelenet fölött a vértanúság pálmaágát tartó angyal lebeg.

A komponálás módjában a barokk képalkotásra jellemzõ átlós szerkezet
megkettõzõdik azáltal, hogy a nyilazó csoport és Sebestyén között követhetõ vo-
nalvezetés a fõalakon megtörik, majd irányt változtatva ismét a kezek helyzete
mentén kötõdik a vértanúság jelképéhez. Ugyanakkor Sebestyén tekintete min-
dentõl függetlenül a képen kívüli térbe irányul, amely megoldás a rokokó festészet
jellemzõ vonásaként ismerhetõ fel a képen. A festmény alkotója Senser Pál Antal
fiatalon elhunyt eszéki festõ, akinek mûveit az egyházmegyében több helyen, vala-
mint pécsi templomokban is megtaláljuk. A mester halálának idõpontja alapján bi-
zonyosra vehetõ, hogy a kapucinusok kezelésében álló templom berendezését a
tûzeset után legkésõbb 1758-ra megújították.

A fõoltár középsõ egységének emeleti részén a Szentháromságot ábrázoló
festmény is Senser munkája. A szárnyoldalak képmezejében balról Szent István ki-
rály, az ellenkezõ oldalon Szent Imre egészalakos festménye azonban, már az ir-
galmasok megrendelésére ismeretlen mestertõl készült.

Kedvezõ megvilágításban a kétszintes tabernákulum intarziás felülete jól ér-
vényesül. Felsõ részének kagylódíszes nyitott fülkéje az Oltáriszentség kitételére
szolgál. A hátrafelé ívelõ oldalépítmények szintén gazdagon berakott felületûek.
Az ívekkel csatlakozó posztamenseken egy-egy angyal térdel. Nemkülönben gaz-
dag intarziával kezelt a tabernákulum alsó részének erõsen domborodó ajtaja. Fel-
színét kehely fölött sugárkoszorúval övezett Szentostya, kétoldalt reppenõ puttók
intarzia-kompozíciója ékesíti. Az oltár predelláján hat, fafaragású aranyozott roko-
kó gyertyatartó helyezkedik el. A fõoltár menzájának lábazati részét enyhén ívelõ
vonalvezetésû koporsó alakra készítették.

A szentély bal oldalán fedett, több ívnyílású, fából épült, rozetta-díszes ora-
tórium, tulajdonképpen öt férõhelyes stallum áll. Fölötte az utolsó vacsorát ábrázo-
ló festmény látható.

A liturgikus tér elülsõ zárásaként a szembemisézõ oltár vörösmárvány
tömbje áll. A beszögellõ keskenyebb lábazatra helyezett menza hasábjának elõ-
lapját vésett megmunkálású, a márványfelület síkjába mélyített ábrázolások dí-
szítik. Középen a gránátalmából felemelkedõ kereszt, ettõl jobbra és balra két-két
mezõben Jézus csodatételei, illetve az Utolsó vacsora jelenetének finoman met-
szett-vésett rajza jelenik meg. Az oltártól jobbra helyezkedik el a vele formai har-
móniában álló ambó. Elõlapján az evangélisták jelképi ábrái az oltáréval meg-
egyezõ technikával készültek. E két vörösmárvány tömb ábráit Tímár György
plébános, egyházmûvészeti tervezõ rajzai alapján Dömötör László templomigaz-
gató készítette 1969-ben.

A diadalívtõl kiszélesedõ hajó szögleteiben áll a templom két mellékoltára. A
bal oldali Páduai Szt. Antal, az ellenkezõ szögletben levõ Istenes Szt. János nevét
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viseli.14 A felépítményükbe foglalt képeinek szereplõi, Siklós, Máriagyûd, Szigetvár
ferences templomainak festményei színvonalán készültek. E helyekre Senser Pál
készítette a ferences szenteket ábrázoló képeit. Ezért, valamint a tõle való fõoltár-
kép okán, a Szt. Antal mellékoltáron álló jelzetlen festményt is nagy valószínûség-
gel az õ munkái közé sorolhatjuk.

Az oltárok felépítése, anyaguk, mûvészi kidolgozásuk megegyezõ. Emeletes
szerkezetüket a reneszánszban elterjedt oltárépítészetnek a barokkba átnyúló egy-
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14 Szt. Antalnak, mint ferences rendi szerzetesnek a kapucinusok oltárán való szerepeltetését indokol-
ja, hogy a kapucinusok a ferencesek obszerváns ágából váltak ki, akik az eredeti szegénységi élet-
módot külsõségeikben is magukévá tették.
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szerûbb változatában ismétlik. Oromdísz nélküli emeleti egységüket, széleiken egy-
egy barokk vázával, többszörösen tört párkányzat zárja. Tartóelemeit mélységben
elhelyezett korinthoszi fejezetes oszlop-pár alkotja. Külsõ oldalaikon ellentétes ív-
szakaszokban lefutó volutás szerkezet gazdagítja az oltár felsõ egységének látvá-
nyát. Ez a kisebb képmezõt keretezõ felépítmény egy-egy nagyobb, pilaszterrel
kombinált oszlopon, illetve két ívpárkány töredéken nyugszik. Az oszlopok a na-
gyobb oltárképet fogják közre. A menza formai szempontból egyszerû lábazatának
felszínén itt is gazdag intarziával kezelt kitûnõ asztalosmunkát láthatunk. Eltekintve a
retabulum további szép architekturális részleteitõl, meg kell állapítanunk, hogy az ir-
galmas templom kapucinus barátoktól való festetlen, berakásos, politúrozott faoltárai
az igényesség tekintetében párjukat ritkítják a városban.

A bútorzat szerényebb megjelenésû darabja a szószék. Jóval az oltárok ké-
szítése utáni idõkbõl, a 18. század végérõl származik. Nem csak stílusában, hanem
kidolgozottsága tekintetében is eltér az oltárokat készítõ asztalosok munkáitól.
Hangvetõjének domború, párkányokkal sarkított tetejére, barokkos bodor felhõkeret-
ben, a tízparancsolatot jelképezõ két kõtáblát állították. Az építmény a tetõzet és az
alsó záró egység kivételével lényegileg egy geometrikus szerkezetre épült. Kosarát
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a sarkokon két ferdeszögbe állított pilaszter három síkmezõre osztja, amelyeknek
egyetlen dísze egy aranyozott farkasfog-frízzel keretelt, süllyesztett négyzetes
mezõ. A felsõ párkány széleirõl bojtsor csüng alá, a hátlapon pálmalevél és jelké-
pes oszlopfõ aranyozott díszei között az ószövetségi frigysátort idézõ, lapos dom-
borítású faragás látható. A kosár pilaszterein copf füzér, az alsó párkányán rozet-
ták sorakoznak. Konkáv íves alsó része konzolszerû, amelyen kagylódísz és
akantuszos záró-elem szerepel.

49

Fõoltár. Tám László felvétele.

AZ IRGALMAS RENDIEK TEMPLOMA

49
PSz_2009-03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\2009-03-Osz\2009-03-Osz_10.vp
Thursday, February 14, 2013 11:09:47 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



A hajó padsorai négy egységben foglalnak helyet. Oldallapjuk fent volutás
ívpárkánnyal zárul, felületükön egyszerû, vájatos vonaldíszítés kíséri a szegély
körvonalait.

A széles padsorok mellett a gyóntatószékek elhelyezése nem volt megoldha-
tó, ezért azokat teljes mélységükben a falba süllyesztették. Elõoldaluk három részes,
a középsõ ajtó fölött felívelõ, középen megszakított orompárkány helyezkedik el. A
párkányív közében gránátalma faragvány jelzi, hogy a gyóntatószékek már az irgal-
mas rend idejében készültek. A felsõ széleken, a barokk épületoromzatokon gyakori
vázadíszek állnak, amelyek szintén gránátalmaformát öltenek. Az oldalajtók fölött
emelkedõ faragványok, s más formajegyek alapján a bútorzatok a historizmus szá-
zadának közepérõl származtathatók. Az építmények szélein és az ajtók választóvo-
nalában koloniálra emlékeztetõ karcsú, sajátos fejezetû csavart oszlopok állnak.

Alkotások a hajóban
A falfelületek, a templom kedvezõtlen fényviszonyai és építészeti adottságai

következtében nagyobb festészeti program megvalósítására nem alkalmasak. A je-
lenleg látható fal- és mennyezetképeket megrendelõ irgalmas atyákat is e gondolat
vezethette, amikor 1908-ban a templom kifestésének módjáról döntöttek. A munkát
az 1880-tól több pécsi és vidéki templomban is jó színvonalon alkotó Graits Endrére
bízták. Az architektúra-elemek által kijelölt téregységek, mint például a csehsüveg-
boltozatok vagy stukkókeretek hiányában, a mennyezetképek a tagolatlan bolto-
zaton egymástól függetlenül, mégis a boltfiókokhoz igazodva helyezkednek el.

A diadalív homlokfelületén hangsúlytalan kolorittal kezelt kompozíció, a ke-
reszthalál által a világot megváltó Jézus, a hajómennyezet elsõ képén a már
mennybe emelkedett Jézus, felhõgomolyagon állva, angyalok körében látható. A
következõ képmezõ méreteiben, tartalmában is jelzi, hogy a témának kiemelt sze-
repet szántak, mivelhogy a rend alapítóját, valamint az irgalmasok elhivatottságá-
nak, tevékenységének lényegét fejezi ki: Istenes Szt. János Szûz Mária segítségét
kéri a szegénységben, betegségben szenvedõk számára. Észak felé, a kórus fölöt-
ti képmezõ Szûz Mária mennybevitelét ábrázolja.

A freskótechnikával készült festmények aranyozott festésû keretelése for-
mailag egymástól eltérõ. Konvex és konkáv ívekbõl, más esetben egyenes szaka-
szokkal szerkesztett mezõkben, Graits, a komponálás módjában a barokk templo-
mi festészet hagyományait követi. Emblémaképei közül egyik, a kápolna ívnyílása
fölött Szûz Máriát a gyermek Jézussal, illetve a boltozati fiókok mellett külön-külön,
a négy evangélistát jelenítik meg. A mennyezetfreskók látványa csak irányított fé-
nyekkel lenne élvezhetõ.

Az oltárképeken kívül említésre méltó olajfestmény a már említett, szentély-
beli Utolsó vacsora-kép. Törtvonalú asztal mellett csekély fénnyel kiemelve látszik
Jézus és néhány apostol szokványos alakja. A 18. század végére datálható kép
sötét tónusa miatt a részletek nem ismerhetõk fel. Mesterét nem ismerjük.

A hajó bal oldalfalán függ a kálváriát ábrázoló nagyméretû festmény. A ke-
reszt tövében a még szenvedõ Jézust sirató Magdalai Mária térdel. A jelenettõl
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jobbra a sötét háttérbõl lovas katona körvonalai bontakoznak ki. A barokk mozgal-
massággal megfestett kompozíció jelzetlen, a mûvet mégis Senser ecsetjétõl való-
nak tartjuk. Feltûnõ hasonlatossággal megfestett kálvária-jelenetet láthatunk az
Ágoston téri templom oratóriumában.

A hajóban látható szobrok mindegyike a 20. századból való. Az Istenes Já-
nos oltárán a szentet ábrázoló sötét tónusú festmény elé helyezett, az ugyancsak
õt megjelenítõ festett gipsz szoboralakja áll. Jobb kezével egy beteg embert támo-
gat, baljával nyitott könyvet tart. A különben jó arányokkal megalkotott és kifejezõ
mû egy külön konzolra helyezve kedvezõbb látványt nyújtana egy világosabb tónu-
sú háttér elõtt.

A Szt. Antal-oltár közelében külön falfülkében áll Szt. Júdás Tádé, Jézus ro-
konának tartott apostol szobra. A szentnek térdeplõvel is ellátott emlékhelyet állí-
tottak, ezért e megkülönböztetés megerõsíti, hogy a Júdás-Tádé (v. Lebbeus) -nak
szóló tisztelet nem mai keletû a templomban. Meghonosodásának idõpontja bi-
zonytalan, de az irgalmas rendi hagyományhoz köthetõ.

A hajónak a kórus alatti szakaszában Szt. Józsefet a gyermek Jézussal kar-
ján ábrázoló szobor szintén falfülkében áll. Hasonló, szenteket ábrázoló festett fa-
szobrok nagy tömegû sorozatban, fõként budapesti mûhelyekben készültek a 20.
század folyamán.

Szintén a kórus alatt, Szt. József szobrával átellenben, egy lourdes-i bar-
lang-építményben, a sziklautánzatok közül áradó fényben Szûz Mária egyszerû
vonalvezetésû szobra áll. Körülötte a hálatáblák sokasága a titkos kérések, kö-
nyörgések teljesülésére utal.

Jézus szenvedéstörténetét jelenítik meg a hajó falán sorakozó stációk. A dí-
szítetlen világos fakeretbe foglalt, kalapálással domborított vörösréz lemezek mû-
vészi kompozíciói 1969-ben készültek. Jelzés a jobb alsó sarokban: GJ.

A templom orgonája
Az 1698-ban Pécsre települt kapucinusok történetében orgonára vonatkozó

adat nem került elõ. Egyáltalán zenével kapcsolatos írásos emlék még a rend fel-
oszlatási leltárában sem maradt fenn. Zenei eseményrõl elsõ ízben az irgalmasok
1796. augusztus elsejei ünnepi bevonulásának részletes leírása emlékezik meg.15

Ezen az eseményen kívül a vonatkozó irodalmi forrásokban a templom orgonájára
utaló adat nem fordul elõ. Annak ellenére sem, hogy a városban Angster József
Pécsre települése elõtt is az orgonakészítésnek jelentõs mesterek által teremtett
hagyományai voltak.16

Ezek után feltételezéseinkre kell hagyatkoznunk. Szigeti idézett munkája nyo-
mán tudomásunk van arról, hogy a ferencesek 18. századi asztalosmûhelyében ké-
szítettek orgonát. A kapucinus oltárok magas színvonala alapján nem lehet kizárt,
hogy az õ mûhelyük is alkalmas volt orgona elõállítására. A hangszert az irgalmasok
megörökölhették, amely ezért nem szerepel a gyártók mûveinek sorában. A temp-
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15 Bárdos Kornél: Pécs zenéje a 18. században. Bp., 1976. 103. p.
16 Szigeti Kilián: Régi magyar orgonák. Pécs. Bp., 1979. c. mûvében az irgalmasok orgonáját meg sem

említi.
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lom orgonájáról szóló elsõ adatunk Angster nevéhez kapcsolódik, amikor 1908-ban
a karzaton felállította kétmanuálos, 19 regiszteres, 610. számú opusát.

Lényegét tekintve ez a mû áll ma is a templom szolgálatában. Az orgona-
szekrény homlokzata három nagyobb, közöttük két kisebb átmeneti egységbõl áll.
Tagolt párkányzatát aranyozott faragású pillérek tartják. A szélsõ szekrényegysé-
geket koronázó párkányokon oromdíszek és két-két vázaelem, a középsõ maga-
sabb rész oromképzése hasonló, a vázák helyett angyalok szobrai állnak. A karzat
mellvédjén a magasabb hangfekvésû sípok egy része számára a fõmûhöz hasonló
formaelemekkel díszített kisebb orgonaház helyezkedik el. Az Angster-gyár egyko-
ri mestereinek kitûnõ munkája megfelelõbb rálátás esetén az akusztikai mellett vi-
zuális élményt is jelenthetne a hívõk, látogatók számára.

A kegykápolna
Egyenes záródású tagolatlan téregysége, a hajó jobb oldali falszakaszának

közepén, tágas boltnyílással nyílik nyugat felé. Mennyezete, akár a hajóé, fiókos
donga. Az északi fiókba nyílik a kápolna egyetlen ablaka.

Az oltár, a hajóbeliekhez hasonlóan míves kidolgozású. Felsõ részének íves
párkányát egy-egy oszlop és pilaszter támasztja alá. Az ezekbõl lefutó ívpárkányok
volutákba tekeredõ végein vázák ülnek. A felépítmény középsõ terét ovális keretben,
a felépítményhez képest terjedelmes olajfestmény, Szt. Anna Szûz Máriával, azaz
Mária oktatása-kompozíció foglalja el. A gazdagon tagolt architekturájú retabulum
szélein korinthoszi fejezetes kettõs pilaszterek elõtt egy-egy oszlop áll. E tartó-
elem-kombináció többszörösen tagolt párkányfejezetet hordoz. A Pió atya képével
kiegészített emeletes tabernákulumának környezete, gazdag aranyozású rokokó fa-
ragványokkal ékes. Oldalain lefutó íves párkányok volutáin adoráló angyalok térdel-
nek, amelyek mozdulatában Georg Raphael Donner általánosan elterjedt pozsonyi
elõképeinek (1736) hatását érezzük. Az oltár menzáján hat rokokó gyertyatartó áll,
amelyek villanyvilágítású gyertyaégõkkel mûködnek. A koporsó alakú menza ante-
pendiumát stilizált ornamentikájú, virágkosarakkal vegyes díszítésû pompás intar-
ziafelület borítja. A retebulum közepét a passaui Madonna, a Segítõ Boldogasszony
(Maria Hilf), aranyos sugárkoszorúval ékített keretbe foglalt, Lucas Cranach festmé-
nye alapján készült képe tölti ki.17

A passaui Madonna tiszteletének meghonosítását a kapucinusok hagyo-
mányõrzésében kell keresnünk, akik az ellenreformációs törekvések részeként, a
Passauból Ausztriába terjedõ Segítõ Mária-tisztelet magyar földön történt népsze-
rûsítésében segédkeztek. A templomnak a németség körében gyakori patroci-
niuma is tõlük származik, ami magyarázatot adhat a bajor eredetû Segítõ Madon-
na-tisztelet külön kápolnában való fennmaradására.18 Az oltár mellett egy-egy nõi
szentnek festett faszobra áll, amelyek eredetileg nem tartoztak az oltárhoz.
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17 Cranach festményének szerepérõl lásd: Lantosné Imre Mária: A katolikus németség népi hitélete a
pécsi egyházmegyében = Baranya. Pécs, 1991. 1–2. 187. p.

18 A Magyarországon megjelenõ passaui Madonna tisztelete az ellenreformációs Mária-kultusz korábbi
változata, amely a 18. század második felében a nemesi mozgalmaktól támogatott Patrona Hunga-
riae szerepében vált általánosabbá a képzõmûvészetben.

52
PSz_2009-03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\2009-03-Osz\2009-03-Osz_10.vp
Thursday, February 14, 2013 11:09:47 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



53

Kegykápolna. Tám László felvétele.

AZ IRGALMAS RENDIEK TEMPLOMA

53
PSz_2009-03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\2009-03-Osz\2009-03-Osz_10.vp
Thursday, February 14, 2013 11:09:48 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



A kápolna festett üvegablakán átesõ fényben Szent István király korona-fel-
ajánlásának jelenete jól érvényesül. A mûvet a Hamerli-családok közösen ajándé-
kozták a templomnak. Ligeti Sándor budapesti üvegfestõ mûvész munkája az
1940-es évekbõl. Az oldalfalakon Szt. Erzsébet, illetve Szt. Teréz konzolokra he-
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lyezett két szobra a huszadik század sorozat-termékei közül való. Az oltár közelé-
ben balról egy Feszület jó anatómiájú, ám kissé arányhibás faragványa látható.

Sekrestye berendezésében figyelmet érdemel Graits Endrének az empire
stílusát felidézõ fekete-arany festésû retabulumos imazsámolya. A benne foglalt
festmény a felirat szerint a Mater Misericordia-t ábrázolja, amely jelzi, hogy az alko-
tás elsõdlegesen irgalmas megrendelésre készült 1908-ban.

Harangok
A templom tornyának gloriettes felépítménye sem terjedelmi sem pedig stati-

kai tulajdonságai miatt nagyobb harangok befogadására nem alkalmas. Jelenleg
három kisebb, különbözõ méretû harangja van a templomnak.

Zárszó
A korabeli osztrák és bajor templomok mûalkotásbeli gazdagságához szo-

kott látogatót nem éri meglepetés az Irgalmas templom belsõ terének benyomásai
alapján. Várostörténeti, és egyáltalán történelmi ismeretek hiányában a helyi kö-
zönség sem értékelheti a templom viszonylagos egyszerûségében való külsõ és
belsõ megjelenését. A Pécsi Szemlében a város templomait a megengedhetõ ter-
jedelemben bemutató sorozat egyik célja éppen az, hogy a szóban forgó templom-
épületet és berendezését a röviden ismertetett történeti elõzményekbe ágyazva
idézze az olvasó elé. A török uralom után lassan magához térõ egyház, majd a ren-
deletektõl sújtott szerzetesrendek, és az uralkodói körökbõl való nagy mecénáso-
kat nélkülözõ város szûkös lehetõségeit nem mérhetjük össze a jóval kedvezõbb
történelmi-társadalmi helyzetû országokéival. Mindezek mellett a szerzetesrendi
templomépületek külsõ és belsõ architektúráját meghatározó tényezõk között az
adott rend elõírásai, az ellenreformációs törekvések vagy éppen a szegénységi fo-
gadalom kifejezésének szándéka is szerepet játszott. Az eredetileg a kapucinusok
által épített templom belsõ architektúrája a ferences rendbõl kivált obszerváns
szemléletû szerzetesek szegénységi fogadalmának megfelelõ szerkezetet mutat.
Ennél fogva, valamint a 18. század közepén elõfordult tûzeset következtében a be-
rendezés kialakításának mértéke és minõsége, különös tekintettel az oltárok mû-
vészi értéke tekintetében, a város templomainak átlagától nem marad el.

Az irgalmasok temploma a Széchenyi tér déli részének hangsúlyos záró ele-
me, s mint ilyen, várostörténeti, városképi szempontból betöltött szerepe meghatá-
rozó. Neoreneszánsz homlokzatával Pécs fõterének stílusgazdagságát gyarapítja.
Része a mindenki által kedvelt és közismert téregységnek, a 20. század eleje óta
fennálló történelmi, hõsi emlékeket is magába foglaló építészettörténeti-kortörté-
neti összképnek. Annak a jelképi jelentõségû és messze földön ismert összkép-
nek, amelynek napjainkban folyó, elfogadható magyarázat nélküli csonkítását,
egyelõre még érintetlen elõtere fölött, aggódó tekintettel szemléli.
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BAIERSDORF KRISTÓF

A jánosi Engel családról. Adatok és kérdõjelek, II. rész
A MÁSODIK NEMZEDÉK, A GYERMEKEK

Engel Lajos (Pécs, 1844 – Pécs, 1862. augusztus. 20.)1

Engel Adolf és felesége, Justus Anna (Nina) elsõ fiának nem adatott hosszú
élet. Nagyon tehetséges, jó gyermek volt és szép fejlõdésre, eredményes életre adott
szüleinek reményt – ezt vehetjük ki az édesapja életrajzi írásából: „Egyik legnehezebb
sorscsapást 1862. augusztus 20-án szenvedtem, azon a napon, amelyen a Minden-
ható magához vette 19. évében, legidõsebb fiamat, Lajost. Hogy Õ, az erényei és kivá-
ló tulajdonságai mit jelentettek számomra és mindnyájunk számára, annak utána ol-
vashattok a gyászbeszédben, melyet Hirschfeld akkori Rabbink tartott a koporsójánál,
és amelyet tanulságotokra nyomtatásban is sokszorosítattam. – De nem hagytam ma-
gam e súlyos veszteség által megtörni, tevékenységemet megdupláztam, amíg ben-
neteket új támaszaimmá neveltelek. – A törött ág családunk címerében erre a veszte-
ségre utal.”2 Engel Lajos a pécsi Szív utcai zsidó temetõben van eltemetve.3

Jánosi Engel József, m. kir. udvari tanácsos, Jóska, Joseph, J. E. de Sinoja,
(Pécs, 1851. november. 16. – Pécs, 1939. november. 25.)

Jánosi Engel József Pécs város egyik legtekintélyesebb és legérdemesebb
polgára volt, és édesapjához, Adolfhoz hasonlóan, szintén legendás hírnek örven-
dett.4 De emléke – apja emlékétõl árnyékolva – ma még nem tért vissza a köztudat-
ba megérdemelt módon. Ennek nyilvánvalóan több oka lehet, nem utolsó sorban
azonban egy Józsefet jellemzõ tulajdonság, közmondásos szerénysége, amelyet
illetõen, úgy tûnik, apjától eléggé számottevõen különbözhetett.5

56

1 Lajos pontos születési évét a pécsi Szív utcai izraelita temetõben található sírkövérõl ismerjük.
2 Engel Adolf… i. m. 1887. 14. p.: „Einen der schwersten Schicksalsschläge erlitt ich am 20. August

1862, an welchem Tage der Allmächtige meinen ältesten Sohn Ludwig in seinem 19 Jahre abberufen
hat. Was er mir und uns Allen gewesen, seine Tugenden und trefflichen Eigenschaften, das könnt Ihr
in der Leichenrede lesen, welche der damalige Rabbiner Hirschfeld an seinem Sarge gehalten hat,
und die ich zu Eurer Belehrung drucken ließ. – Ich ließ mich von diesem schweren Verluste nicht
beugen, verdoppelte meine Thätigkeit bis ich mir in Euch neue Stützen erzogen habe. – Der
abgebrochene Zweig in unserem Familienwappen deutet diesen Verlust an.„

3 „A nagy körülkerített zsidó temetõben (Szív utca) sok igényes, szép síremléket látunk. A szertartáste-
rem rendezett, felújított, nagyméretû épület, nem messze tõle a II. világháborús áldozatok mártírem-
lékmûve. Itt találjuk az Auschwitzban, az áldozatok testébõl készült szappant tartalmazó sírt. A teme-
tõben van a híres Jánosi-Engel család tagjainak sírhelye. Ez a nemességet nyert család jelentõs
szerepet játszott a város és az ország korabeli gazdasági és közéletében.” = Séták országszerte.
Összeállította: Orbán Ferenc. (http://www.zsido.hu/utazas/Mo.htm).

4 Hajzer Lajos: 150 évvel ezelõtt született Jánosi Engel József = Pécsi Szemle, 2001. õsz. 52–54. p.
5 Ezt bizonyítják, Lenkei Henrik… i. m. 1930. 67. p.: „A túlszerény férfiú nem kerülhette ki, hogy neve két-

szer ne jusson a világsajtó forgatagába.” Engel Adolf… i. m. 1887. a hozzátartozó mellékleteivel (di-
csérõiratok, kitüntetések, méltatások, diplomák, köszönetnyilvánítások stb.) Engel-Janosi… i. m. 1974:
„[…] wenn die Kinder, zu Besuch kommend, nach dem Vater fragten, antwortete die Großmutter
wahrheitsgemäß und wie seine Erinnerungen bezeugen: er sitzt im großen Zimmer und lobt sich.„ [...]
ha gyermekei, látogatóba jõve, apjuk után érdeklõdtek, nagyanyám egy õszinte felelettel szokott vála-
szolni, melynek jelentését az önéletrajz is igazolja: ül a nagyszobában és dicséri önmagát.”
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Mindenekelõtt nagyiparosként, kereskedelmi és ipari úttörõként említik, ki
fontos szerepet játszott az „Engel Adolf és fiai” cég kiépítésében és vezetésé-
ben.6 Magas állami kitüntetésekben részesült, udvari tanácsosi címet kapott,
„amelyet”, írja Lenkei Lajos Józsefrõl és Gyula öcsérõl, „kívülök Pécsett senki
sem bírt.”7

De jánosi Engel József mindezeknél sokkal több volt: nemzetközileg ismert
zenekritikus és író, mûgyûjtõ, mecénás, jelentõs tagja Pécs és Baranya megye
hangadó köreinek, személyes vagy levelezõ barátságban volt több világhírû sze-
mélyiséggel, köztük Richard Wagner zeneszerzõvel. Elsõ publikációját kivéve,
könyveit E. J. de Sinoja álnéven közölte.8 Zenetudományi munkái szakkörökben el-
ismerésnek és méltánylásnak örvendtek, neve idegen nyelvû irodalomtörténetek-
ben és lexikonokban található.9 Fõleg németül írt, de kétségtelenül magyarul is,
amit a Richard Wagnerrõl és Giacomo Meyerbeerrõl, az 1920–30-as években a
Múlt és Jövõ folyóiratban publikált cikksorozatai bizonyítanak.10

Schweitzer József a következõképp jellemzi: „A szellemi életben kivétele-
sen tisztelet övezi jánosi Engel Józsefet, akit a millénium korában Baranya legte-
kintélyesebb zsidó személyiségének emlegetnek. A kor zsidó nagypolgárságá-
nak érdekes képviselõje. Az öröklött vagyont megtartja, sõt növeli is, de a
gazdasági sikerek nem jelentenek számára lelki kielégülést. Igazi szerelme az
irodalom és a zene. Hajlamainál, tehetségénél és anyagi függetlenségénél fogva
hódolhat ezeknek. Rajongója Wagnernek, de ennek antiszemitizmusát [mûvei-
ben], önérzettel utasítja vissza [...], kimutatva Wagner elfogultságát a zsidóság
iránt. Több szépirodalmi mûvet ír, állandó munkatársa a felekezeti lapoknak, ki-
váló zongorista. Nagy hódolója Eötvös Józsefnek s arcképét megfesteti a hitköz-
ség tanácsterme számára. Egy ideig a hitközségnek, késõbb a községkerületnek
elnöke.”11

Több forrás szerint Engel József zenei csodagyerekként indult, és aligha-
nem nagytehetségû zenész lehetett volna, ha apja beleegyezett volna mûvészi

57

A MÁSODIK NEMZEDÉK, A GYERMEKEK

6 Magyar Zsidó Lexikon. Szerk. Újvári Péter. Budapest, 1929. 228. p. A Lexikon elnöki tanácsának tag-
jai között jánosi Engel József is szerepel. „Engel József (Pécs, 1851. nov. 16. – ?): nagyiparos, keres-
kedelmi és ipari úttörõ. Kereskedelmi képzettségének megszerzése után a D-mo.-i erdõk kihaszná-
lásával, a faanyag gyári feldolgozásával, parkettek, bútorok gyártásával foglalkozott. Szerepe volt a
komlói kõszénbánya megnyitásában és a helyiérdekû vasút létesítésében.”
(http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/index.html)

7 Lenkei Lajos… i. m. 1922. 183. p.
8 J. E. de Sinoja mûvésznév magyarázata: J E = Jánosi Engel, a Sinoja anagramma, Ja-no-si, hátulról

elõre olvasva.
9 Deutsche Biographische Enzyklopaedie, Vierhaus, Rudolf (Hrsg.), K. G. Saur Verlag, München,

aktuell. (DBE 2000) (http://www.saur.de/dbe/pdf/Aufge_Pers_E.pdf ): „Engel de Jánosi, Josef (Joska),
Pseud. J. E. de Sinoja, Musikkritiker, Fabrikant, * 20. 11. 1851 Fünfkirchen. (Ungarn), †25. 11. 1939
Gut Jánosi.„) Das Musikalische Wochenblatt, Organ für Musiker und Musikfreunde. E. W. Fritsch
(Herausg.), Siegel Verlag, Leipzig, 1870-1910.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Musikalisches_Wochenblatt): „Korrespondenten des MWb waren unter
anderem: … Fünfkirchen: Joseph Engel”

10 Jánosi Engel József: Giacomo Meyerbeer = Múlt és Jövõ, Budapest, 1924. 163–165. p.; Wagner
Richard és a zsidóság = Múlt és Jövõ, Budapest, 1924. 279–299, 349–351, 381–84. p.; Jánosi Engel
József: Ördög Róbert száz éves. (Meyerbeer) = Múlt és Jövõ, Budapest, 1931. 407. p.

11 Schweitzer József… i. m. 1966. 61–2. p.
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képzésébe.12 Közgazdasági tanulmányokat kellett, hogy végezzen, ezek befejezé-
se után részesült magasabb fokú zenei képzésben is, amely megalapozta késõbbi,
komoly zenekritikusi és írói tevékenységét.

Elsõ közzétett zenetudományi munkája a 18 (!) éves korában kiadott „Richard
Wagners Judentum in der Musik – eine Abwehr” címû írása („Wagner Richard: a zsi-
dóság a zenében – egy ellenirat”, amelyben Wagner hírhedt-nevezetes, „Das
Judentum in der Musik” címû, tömérdek szerencsétlenséget eredményezett antisze-
mita röpirata ellen szállt tiszteletet parancsoló öntudatossággal síkra.13 Különösképp
figyelemre méltó, hogy egy pécsi írótól származó irodalmi mû a Richard Wagnert ille-
tõ szakirodalom maradandó értékû dokumentumai közé tartozik!14 Elsõ munkájának
témája, úgy tûnik, egész életén végigkísérte Józsefet, ugyanis, már idõsen, 82 éves
korában, egy majdnem azonos címû, de jóval tartalmasabb, 300 oldalas könyvvel lé-
pett újból a szakmai közvélemény elé. A könyv címe: „Das Antisemitentum in der
Musik” (A szemitaellenesség a zenében), és 1933-ban jelent meg – szándékosan és
jelképesen Adolf Hitler hatalomra kerülésének évében.15 A könyv József ifjúkori pub-
likációjának bõvített és idõszerûsített folytatásának tekinthetõ, de még inkább, bátor
és intelligens válaszként értékelhetõ kora rasszista barbárságára.

Lenkei Henrik József személyének – kiemelõen – külön, hosszú fejezetet
szentel említett, 1930-as szövegében, melyet érdemesnek tartok teljességében
idézni: „Külön fejezet illeti a család szeniorát, Engel Józsefet, aki hetvennyolc éve
dacára bámulatos lelki és testi ruganyosságnak örvend s múltjával, jelenével, meg
hosszú életet ígérõ tevékenységével nagynevû atyjának modern kiadása.

Foglaljuk össze életútja fontosabb mozzanatait. A pécsi ipartelepeknek és a
jánosi uradalomnak ma is fáradhatatlan sáfárja. Pécs törvényhatóságának és
összes közmûvelõdési bizottságainak több mint négy évtizedig volt tagja. Az Or-
szágos Vöröskereszt Egylet buzgó közremûködéséért – zsidónak ritkán jutott –
díszoklevéllel tüntette ki. A pécsi zeneegyletnek egyik alapítója és harminc éven át
alelnöke. A X. kerületi izraelita községkerület elnöke. A pécsi izr. hitközségnek több
mint félévszázad óta képviselõtestületi tagja és tizenkét éven át elnöke. A komlói
szénbánya és vasút államosítása alkalmával [...] udvari tanácsosi címet kapott. A
túl szerény férfiú nem kerülhette ki, hogy neve kétszer ne jusson a világsajtó forga-
tagába.
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12 Engel-Janosi… i. m. 1974. 19. p.; Lenkei Henrik… i. m. 1930. Kempelen… i. m. 1939. 25. p. Magyar
Zsidó Lexikon… i. m. 1929. 228. p.

13 Mind Engel József, mind Richard Wagner irata Robert Schumann lipcsei „Neue Zeitschrift für Musik”
címû zenei folyóiratában jelent meg.

14 „Das Judenthum in der Musik ist ein antisemitischer Aufsatz Richard Wagners, den er 1850 während
seines Aufenthalts in Zürich schrieb. Am 8. und 9. September 1850 erschien er in der von Robert Schu-
mann gegründeten ‚Neuen Zeitschrift für Musik’ unter dem Pseudonym K. Freigedank. […] Er kritisiert
das musikalische Schaffen jüdischer Komponisten seiner Zeit. [...] Mit der erneuten Veröffentlichung
[1869] unter eigenem Namen will er seine Position der eigenen Anhängerschaft gegenüber offenlegen.
Zugleich spricht er die Hoffnung an, ‚dass nur diese Offenheit auch Freunde im feindlichen Lager, nicht
sowohl mir zuführen, als zum eigenen Kampfe für ihre wahre Emanzipation stärken könne.’ Die
Publikation von 1869 zog zahlreiche Repliken nach sich, so Joseph Engel, ‚Richard Wagner, das
Judentum in Musik, eine Abwehr’, […].„ (http://de.wikipedia.org/wiki/Das_Judenthum_in_der_Musik)

15 J. E. de Sinoja: Das Antisemitentum in der Musik. Amalthea Verlag, Zürich-Leipzig-Wien, 1933.
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Mikor Galimberti, a néhai bécsi pápai nuncius, meglátogatta Dulánszky pé-
csi püspököt, a nagyszerûen restaurált vártemplom megtekintése végett, a dísz-
ebédnél Engel Józseffel történt társalgásában élesen elitélõ szavakkal kelt ki az
antiszemitizmus ellen. Szavait az összes lapok közölték s különösen a Lueger által
elmérgesített bécsi levegõben valóságos ujjongással fogadták.16

A második eset akkor adódott, mikor Cap Martinban jelen volt Erzsébet ki-
rályné emlékszobrának leleplezésén, s keresztülvitte, hogy az ünnep zenekara az
osztrák himnusz mellett a magyart is eljátssza, s õ maga magyar beszéd kíséreté-
ben helyezett el a magyarság nevében koszorút a mû talapzatára.

Erre a szerepére csupán erõs hazafias érzése bírta rá, mert egyébképpen
egész életében irtózott a nagyhangú fellépéstõl s komoly, zárkózottságra hajló jel-
leménél fogva, sohasem sóvárgott szónoki babérokra, külsõ sikerekre.

Ha még megemlítjük, hogy messzemenõ jótékonyságot gyakorol, kegyúri
kötelességét bõkezûen teljesíti, a templomba járó szegény hitsorsostól sohasem
tagadja meg támogatását, nagy vonásokban kimerítettük közéleti tevékenységét.

Ám meg kell emlékeznünk a magánemberrõl is, akiben tisztán és õszintén
lüktet a zenemûvész, a zenekedvelõ és az íróköltõ. Hiszen ezek a tehetségek,
ezek a nemes szenvedélyek segítették át az élet bajain, csapásain, melyek õt sem
kímélték meg, s ezekben élte ki gazdag képzeletét, bölcselkedõ tépelõdését és
szellemi munkában is gyönyörködni vágyó rendkívüli erejét.

Késõbbi mûvei tragédiák: Die Marranen (1900), lm Beichtstuhl (1902), Der
Kabbalist (1909), Der Kaufmann von Rom oder Shylocks Urgestalt (1925).17 Több-
nyire zsidó problémákkal foglalkoznak és súlyos gondolataikkal, a klasszikusokon
nevelõdött dikciójukkal ma is megragadják az olvasót.

Új oldaláról mutatja be írói tehetségét a Die Ehre der Zeitung (Az újság be-
csülete) címû, 1904-ben megjelent munkája, melyben szellemes polémiában tá-
madja a hírlapok szenzációhajhászatát s üzletszerû igazságelferdítését.18

Ha még kidomborítjuk, hogy Engel József Richárd Wagner, Liszt Ferenc, II.
György meiningeni herceg, Turgenjeff stb. személyes barátságával dicsekedhe-
tett.19 Hogy a lipcsei »Musikalisches Wochenblatt«-nak évtizedeken át volt munka-
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16 Magyar Zsidó Lexikon… i. m. 1929. 228. p.: „Egyházunk semmiképp sem viseltetik ellenséges indu-
lattal az ön hitével szemben, hisz abból származott és számos közös vonásunk van, minõk a Szent-
írás, Próféták, Zsoltárok, és egyebek [.] Biztosítsa hittársait õszinte rokonszenvemrõl!”

17 „Während der nationalsozialistischen Ära wurde Joskas Drama in Leipzig öffentlich verbrannt.„ (A nem-
zetiszocialista éra idején Jóska drámáját nyilvánosan elégették.) közli a „Der Kaufmann von Rom oder
Shylocks Urgestalt” c. mûrõl Engel-Jánosi… i. m. 1974. 20. p.

18 Vö: e. r.: A sajtó becsülete. „Die Ehre der Zeitng.” Wahrheit ohne Dichtung von Sinoja = Huszadik
Század 1904/4, Szemlék, 331. p.

19 Engel-Jánosi… i. m. 1974. 20. p: „ ’Sind Sie vom Himmel zu uns herabgesandt?’ rief der Hausherr
von Wahnfried Joska bei dessen erstem Besuch entgegen, und eine freundliche Verbindung
zwischen Bayreuth und Jánosi entstand, die auch nach dem Tode des Meisters nicht abriß und über
das Leben von Cosima bis zu Winifred sich fortsetzte. Das schönste Obst von Jánosi wanderte im
Herbst nach Bayreuth.” („Az égröl lett-e hozzánk leküldve?” harsogott Wahnfried ura elsõ látogatása-
kor Jóska elé, és egy barátságos kapcsolat jött létre Jánosi és Bayreuth közt, amely a mester halála
után sem szûnt meg, és Cosima életén túl, Winifredig folytatódott. Õszönként Jánosipuszta legszebb
gyümölcsei vették útjukat Bayreuth felé.) – Az ismeretség valójában nem tekinthetõ személyes ba-
rátságnak. (Stein Anna szíves közlése.)
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társa, s hogy a magyar prózát is számos cikkével gazdagította, egyelõre befejeztük
a jeles férfiú életrajzi vázlatát, mely bizonyítja, hogy Engel József nemcsak címeré-
ben hordja a nemességet, hanem minden izében igazi nemesember, a »noblesse
oblige« egyik legjellegzetesebb megvalósítója s a zsidó és magyar érzés össz-
hangjának egyik legkulturáltabb képviselõje.”20

Jánosi Engel József szenvedélyes gyûjtõként is tevékenykedett, és egy
nagyarányú, ma már megbecsülhetetlen értékû gyûjteményt sikerült hosszú élete
során összehoznia. A gyûjtemény mûtárgyak, ritka könyvek és zenei partitúrák,
történelmi okmányok és egyebek mellett, magában foglalta az említett világhírû
személyekkel folytatott, évtizedekig tartó levelezését is. A gyûjtemény ma nem lé-
tezik, a tárgyak holléte tudtommal ismeretlen. Nyomok mégis találhatók: Marczali
Henrik Nagy képes világtörténetében egy Bethlen Gábor erdélyi fejedelemtõl szár-
mazó levél fényképét találjuk, a következõ képaláírással: „Bethlen Gábor levele
Brassó városához a kénesõ-szállitás és a portai követség házának építése ügyé-
ben. Az eredeti jánosi Engel József úr birtokában.”21

Jánosi Engel József felesége Justus Rózsa (1860. augusztus 18. – 1890. jú-
nius 10.), aki József édesanyjának rokona, elsõ unokatestvére. Három gyermekük
született: Richárd (1882 – 1944), Róbert (1883 – 1943) és Natália (Lili), (1888 –
1893).22 Richard és Róbert lettek az Engel Adolf és fiai cég utolsó férfi tulajdonosai.

Egy „Jóska” életébõl származó, anekdotaszerû, kedves történettel szeret-
ném a róla szóló hosszú fejezetet befejezni, amelybõl jánosi Engel Józsefet egy
másik oldaláról is némileg megismerhetjük. Az esemény József unokaöccse, Fri-
gyes történész önéletrajzából származik, és többnyire valóságon alapulhat: „Jóska
korán lett özvegyember, és a rendszerint jánosii birtokán töltött, hosszú nyári hóna-
pok magányát csupán a falu lelkészével játszott, vasárnaponkénti tarokk-partik
szokták némileg félbeszakítani. […] Már szinte nyolcvan éves korában szenvedé-
lyes szerelembe esett egy nálánál legalább harminc évvel fiatalabb pécsi szõke-
ség iránt, és hajlandó lett volna, hogy ennek az érzelmének az érdekében felál-
dozza a büszke jánosii tölgyfaerdõk számottevõ részét. Csupán Richárd fia
erélyes beavatkozása mentette meg a jánosii erdõket a döntéstõl. […] A termé-
szete meg a sors által megadatott neki, hogy még élete kilencedik évtizedének
küszöbén is megérhetett valamit a szerelmi szenvedély erejébõl.”23 Mély tisztelet
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20 Lenkei Henrik… i. m. 1930. 67. p.
21 Marczali Henrik: Nagy Képes Világtörténet. Révai, 1899, IX. kötet. Az abszolutizmus kora, II. RÉSZ.

Ausztria, mint nagyhatalom és Magyarország, VI. Fejezet. Bethlen és a Rákócziak kora. Elektroni-
kus kiadás. (http://mek.oszk.hu/01200/01267/html/09kotet/09r02f06.htm)

22 Jánosi Engel Róbert dr. Fõhadnagy: Hadinapló. [1915–1917, Postscriptum: 1937] (Jánosi Engel Ró-
bert ms.) Bejegyzés 1915. nov. 13-án, mely szerint Lili nõvére ezen a napon 27. életévét töltötte vol-
na be. – Az unokatestvéri házasságok jellemzõek a sémita, zsidó, arab és mediterrán népekre. (Stein
Anna közlése.)

23 Engel-Janosi… i. m. 1974. 20–21. p: „Jóska war früh Witwer geworden, und seine Einsamkeit
während der Sommermonate auf dem Gute von Jánosi wurde nur durch die sonntäglichen Tarock-
partien mit dem Pfarrer der Kirche dort, deren Patron er war, unterbrochen. [...] Mit fast 80 Jahren
[1930–31.] entbrannte Jóska in einer leidenschaftlichen Neigung zu einer attraktiven Blondine aus
Pécs, die um mindestens 30 Jahre jünger war; er war bereit, dieser Neigung einen Großteil der
stolzen Eichenwälder von Jánosi zu opfern. [...] Wenn Natur und Schicksal ihm vergönnt hatten, noch
an der Schwelle zum neunten Jahrzehnt etwas von der Kraft liebender Leidenschaft zu erleben, [...]
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és õszinte csodálat érezhetõ ki Frigyes eme soraiból kicsit különc, igen finom lel-
kû idõs nagybátyja iránt.

Kedvenc fa szaklapja olvasása közben hunyt el; még jó ideig azt hitték,
hogy, szokásosan, csak elszundított. – írja kedvelt nagybátya elhunytáról Frigyes.
Mondhatni: Jánosi Engel Józsefet még a halál is munka közben érte!24

Jánosi Engel Sándor, cs. és k. kereskedelmi tanácsos, Alexander von Engel
(Pécs, 1852. augusztus 8. – Pécs, 1940).

Második életben maradt fiával, Sándorral kapcsolatosan Engel Adolf önélet-
rajzában a következõket találjuk: „Ebben az évben [1881] vettem meg az itteni fõteret
rettenetesen elrútító, úgynevezett „patkányvárat”, a város legszennyesebb helyét,
lebontottam a régi épületet, és 1882-ben, Sándor fiam segítségével beépítettem a
Postautca felöli részt, míg a Löwy-palotának nevezett fõépület, a bécsi Förster épí-
tész tervrajzai alapján, Móric fiam vezetése alatt 1883–84-ben épült. […] 1884-ben
vettem meg Sándor fiam részére a Bécs-oberdöblingeni, régi és nagyhírû Bara-
wiczka-féle épületasztalos- és parkettagyárat, melyet azóta – odaköltözve – sikerrel
és ügyfelei megelégedésére ö maga irányít, sõt még a császári udvarnak is szállít.
[…] Sándor fiam könyvet írt a magyarországi faiparról és fakereskedelemrõl, õ épí-
tette a helybeli katonai lovaglóiskolát meg a varaszdi kaszárnyát, amelyért Õfelségé-
tõl a Ferenc-József-éremmel lett kitüntetve. Az Antwerpeni Világkiállításon zsûritag-
ként mûködött, és a belga királytól a Lipót-Rend Lovagkeresztjét nyerte. Azon kívül
egyéb külföldi érmeket is szerzett.” 25

Lenkei Henrik 1930-ból származó jellemzése szerint „Engel Sándor, a Döb-
lingenben létesített parkettagyár tulajdonosa, Magyarország és Ausztria faiparát
írta meg és pedig: Ungarn’s Holzindustrie und Holzhandel 2 kötetben (1882),
Oesterreichs Holzindustrie und Holzhandel 3 kötetben (1907), mely mûveket a
szakkörök még ma is igen nagyra becsülik.”26

Mint író szerepel Szinnyei József mûvében is: „Jánosi Engel Sándor cs. és
kir. kereskedelmi tanácsos és fa-nagyiparos, szül. 1852. aug. 8. Pécsett; ugyanott
1884-ig, mint Engel Adolf és fiai nagykereskedõ és gyáros cég társa mûködött.
1884 óta Bécsben fa-nagyiparos, 1885-ben a Ferencz József-rend lovag-kereszt-
jét nyerte s több kitüntetésben részesült (Belgium-, Spanyol-, Szerb- stb. országok
részérõl.) 1889-ben cs. és kir. kereskedelmi tanácsossá neveztetett ki, s honvéd-
huszár hadnagy szolgálaton kívüli viszonyban. Szakcikkeket irt és évek óta a bécsi
kereskedelmi és iparkamara részére az évi jelentéseket (a parkettagyártásról) õ
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„Frigyes maga hetvenegy (!) évesen, özvegyen maradva, egy nálánál harminc évvel fiatalabb
asszonyt vett el második feleségéül; nem tûnik eszerint véletlennek, hogy a történetrõl életrajzában
is megemlékezett!

24 „Er verschied während der Lektüre seines bevorzugten Holzfachblattes; noch geraume Zeit glaubte
man, daß er seiner Gewohnheit gemäß dabei nur eingeschlafen war.” Engel-Janosi… i. m. 1974.
20–21. p. – Jánosi Engel József rendkívül lelkiismeretesen folytatta munkásságát, az óriási vagyon
kezelését, élete végéig vezette a parkettagyárat, és 88 éves korában az üzemi irodájában érte õt a
halál. (Stein Anna szíves közlése.)

25 Engel Adolf… i. m. 1887. 18, 20, 21. p.
26 Lenkei Henrik… i.m. 1930. 67. p.
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szerkeszti. Munkája: Magyarország faipara és fakereskedése, B.pest, 1882, 1892.
Két kötet.”27

Egy 1929-es bécsi ismertetésben találjuk (értelemszerinti fordítás): Alexander
von Engel 1884. óta él Bécsben, már 1889-ben „Kereskedelmi Tanácsos” („Kom-
merzialrat”); cáfolhatatlan tekintély a faipar területén; iparunk legméltóbb képviselõi
közé tartozik; egyetemi magántanár (docens), lakása Bécs IX, Berggasse 27.28 Mû-
vei: Ungarns Holzindustrie (2 kötet), Österreichs Holzindustrie (3 kötet).29

Jánosi Engel Sándor felesége Loewy Gabriella volt (megh. 1940), gyerme-
keik: Károly (Karl, 1891 – ?), István (Stefan, 1895 – 1944) és Alfréd János (Alfred
Hans 1898 – 1991). Alfred Hans von Engel világhírû fizikus, akirõl a továbbiakban
lesz még röviden szó.

Jánosi Engel Gyula, m. kir. udvari tanácsos, Julius (Pécs, 1857 – Budapest, 1934)
Jánosi Engel Adolf önéletrajzában, a többi fia jellemzéséhez viszonyítva

aránylag elégedettebbnek és büszkébbnek tûnõ hangon ír Gyula fiáról. Ebbõl arra
következtethetünk, hogy Gyula tulajdonságai felelhettek meg leginkább apja elvá-
rásainak, és talán Gyula természete állt legközelebb az övéhez, és sajátos tehet-
ségét leginkább õ örökölhette: „Gyula fiam számára vettem meg 1885-ben Dras-
kovich gróftól az Ocsárd-Pázdányi birtokot. […] Gyula fiam, kinek a vállalatunk
összes tevékenységi területeit átfogó, sokoldalú tevékenysége nem engedi, hogy
magasabb szellemi érdeklõdéseinek és hajlamainak gyakorlatban is eleget te-
gyen, Bécsben végzett gazdasági szaktanulmányokat, amellett, mind elméleti,
mind gyakorlati mezõgazdasági és erdészeti képzettséggel rendelkezik.”30

Engel Gyula tehát vállalatvezetõ, azaz „menedzser” volt, és olyan embertí-
pus lehetett, aki szakmai tevékenységében találja meg „szenvedélyét”, és az abból
származó sikerekbõl kapja mind indítékait, mint lelki kielégülését. Más jellegû, mû-
kedvelõi tevékenységekre nem találtam reá vonatkozólag utalást. József bátyjával
vezette a századforduló kori Engel Adolf és fiai céget. Úgy tûnik, hogy Gyula a cé-
gen belül különösképp a komlói bányavállalat megteremtésében és vezetésében
játszhatott nagy és jelentõs szerepet, amit az alábbiakban próbálunk bizonyítékok-
kal alátámasztani.

Mind Pécsett, szakmai élete elsõ felében, mind késõbb Budapesten, a DGT
keretében elfoglalt igazgatói állása, illetve a Maróthi Fürst családba való beházaso-
dása és az abban játszott menedzseri szerepe által Magyarország legmagasabb
és legbefolyásosabb nagypolgári köreihez tartozott.
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27 „Engel Sándor (jánosii)” = Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. II. köt. Budapest, 1893.
1316–1317. p.

28 Ebben az utcában lakott dr. Sigmund Freud professzor is, a pszichoanalízis megteremtõje, akinek
családja baráti kapcsolatban állt a jánosi Engel család több tagjával.

29 Planer, Franz: „Das Jahrbuch der Wiener Gesellschaft. Biographische Beiträge zur Wiener Zeitges-
chichte". Wien 1929. Az adat oldalszám magadása nélkül dr. Leonhardt Kühschelmtõl származik.

30 Engel Adolf… i. m. 1887. 20–21. p. Tevékenységi területekhez tartoztak: faipar, erdõgazdaság, me-
zõgazdaság, építészet, vasútépítés, bányászat, kereskedés stb., és természetesen vállalatirányítás
(menedzsment).
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Engel Gyula 1889. április 11-én került be az Engel Adolf és fiai családi cég
vezetésébe Sándor bátyja helyett, „aki ekkor már jó ideje nem élt Pécsett, hanem
ausztriai parkettagyárát igazgatta”. 1911-ben, röviddel a komlói bánya 1909-es el-
adása után, Gyula is kilépett a családi vállalatból, és Budapestre költözött, ahol a
DGT egyik igazgatói állását foglalta el.31

Lenkei Henrik 1930-ban nem sok újat tud mondani: „Engel Gyula jelenleg a
Dunagõzhajózási Társaság igazgatója, ócsárdi nagybirtokos, a pesti izr. hitköz-
ségben játszik vezetõ szerepet. Elsõrendû szaktekintély a fa- és szénipar terén. A
komlói szénbánya és vasút körül kifejtett munkásságáért udvari tanácsosi címet
kapott.”32

Klement Judit említi, hogy felesége Maróthi Fürst Lenke/Ilona révén, Ma-
gyarország egyik leghíresebb és legnagyobb vállalatának, a budapesti Gizella
Gõzmalom családi Rt.-nek részese és felügyelõ bizottságának tagja volt. 33

Nagy fontosságúnak tûnnek Lenkei Lajos következõ mondatai: a „szénbá-
nya mûvelése rendkívüli beruházásokat igényelt. Vasutat is kellett építeni a szén-
termékek könnyebb elfuvarozása érdekében, és azt Felsõ-mindszent állomásá-
ról vezették el Komlóra, ezzel lényegesen fokozva a bánya értékét, melyet
fölismert a magyar pénzügyi kormány is, mely idejekorán elsõrendû állami érdek-
nek minõsítette a szénbányászatot. Wekerle Sándor kormányzata egyik okos
ténykedése volt, több bányaüzem tulajdonjogának megszerzése és a komlói
szénbánya gazdag szénereivel bizonyult a legjobb állami vásárlásnak, miért is
elõterjesztésére »a bányavétel körül szerzett érdemeik elismeréséül«, a bánya
gondozója [NB!], Jánosi Engel Gyula, késõbb [NB!] pedig annak bátya, mint a
jánosi uradalom tulajdonosa, Jánosi Engel József, megkapták az udvari tanácso-
si címet, melyet kívülük Pécsett senki sem bírt. […] Pécsrõl Budapestre tette át la-
kóhelyét, ahol az Andrássy út villanegyedében építtetett villát, és Budapesten a
Dunagözhajózási Társulat [DGT] pécsi szénbányáinak volt szénértékesítõ keres-
kedelmi igazgatója,34 [...] családja egyik részével a proletárdiktatúra elõl ideigle-
nesen Bécsbe költözött.”35

Visszatérve ezután jánosi Engel Gyula cégen belüli szerepének kérdésére,
elsõsorban fontosnak tûnik kiemelni, hogy a vállalat vezetése feltételezhetõen már
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31 Vörös… i. m. 1996. 281–282. p.
32 Lenkei Henrik… i. m. 1930.
33 Klement Judit: Egy családi részvénytársaság a századelõn. Gizella Gõzmalom Rt. 1905–1917. =

Korall, 2000/2. 61-79. p. Hogy mit jelentettek a millennium korában, ill. a múlt század elsõ felében a
Maróthi (maróti) Fürst és a Jánosi (jánosi) Engel nevek, azt többek közt – érdekes módon – Nádas
Péter érzékelteti: „[Nem] lehetetlen, hogy Füst vagyontalan édesapja a tizenkilencedik század köze-
pén tényleg nemesi rangra emelt és tényleg nemesi elõnevet viselõ, valóban a dúsgazdagnál is gaz-
dagabb rokonság, a maróti Fürst család és a velük rokonsági kapcsolatban álló, a megszólalásig ha-
sonló társadalmi állású jánosi Engel család farvizén evezett be a felsõbb körökbe, s ugyaninnen
származhatnak a legendák. Utána kéne menni. Nádas Péter: Élete nevezetes napján = Élet és Iroda-
lom 51/35, 2007. Az idézet Füst Milán íróra vonatkozik, és „A feleségem története” címû regényének
2007-es német kiadásához Nádastól származó elõszó magyar változatából származik.

34 Nem tiszta, meddig foglalt el Engel Gyula a DGT-nél igazgatói állást, ill. folytonosan-e, vagy megsza-
kításokkal, mivel Lenkei Lajos (1922) szerint, mint „volt”, Lenkei Henrik (1930) szerint, mint „jelenlegi”
értelmezhetõ.

35 Lenkei Lajos… i. m. 1922. 183. p.
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az 1870-es évek végétõl kezdve gyakorlatilag mindinkább Adolf fiai – eleinte Jó-
zsef meg Sándor, Sándor Bécsbe költözése után pedig József és Gyula – kezében
összpontosulhatott. (Móric nem tartozott soha a cégtulajdonosok sorába.)36

Valószínûsíthetõ azon felül, hogy Adolf 1893-ban történt elköltözését követõen
– tudva azt is, hogy utána soha Baranyába vissza nem jött – a gyakorlati irányítás és
felelõsség egészében véve József és Gyula kezébe kerülhetett. A bányavállalat létre-
jöttében – beleértve a komlói vasutat és egyéb kapcsolatos beruházásokat – döntõ
szerepe lehetett a második nemzedék tagjainak. Minden bizonnyal már a gondolat
megszületésében is, ám annak valóra váltását már csakis õk irányíthatták. Ami azt a
következtetést eredményezné, hogy az eddigi „történetírás” a komlói bányavállalattal
kapcsolatos érdemeket tévesen írta kizárólag Adolf számlájára. Ha pedig tovább kö-
vetjük Lenkei Lajos fenti idézetét, arra a következtetésre juthatunk, hogy a bányaválla-
lat tulajdonképpeni megalapítója és irányítója – jánosi Engel Gyula lehetett.37

Jánosi Engel Gyulának és feleségének, Maróthi Fürst Lenkének (1866-1938)
négy gyermekük volt: Aurél (1890–1955) � Stern Paula (?–1959), Pál (1892–1962)
� Ornstein Kitty (1901–1990), Miklós (1894–1959) � Szendrey Sára (?–?) és Ilma
(1900–1994) � Róbert May von Mayenau, (1889–1953).

Jánosi Engel Mór, Móric, Maurus (Pécs, 1858. augusztus 6. – Bécs, 1924. május 5.)
Mór sokoldalúan tehetséges, alkotó személyiség volt. Fiának, Friedrich tör-

ténész önéletrajzának köszönhetõen viszonylag többet tudunk róla.38 Eminens
szakember és sikeres iparos volt, ugyanakkor költõ, színmûíró, technikai szakíró,
hírlapíró és – egyetemi felkészültség nélkül, melyet Adolf nem volt hajlandó fiainak
jóváhagyni – faipari anyagismeretet tanított a Bécsi Külkereskedelmi Fõiskolán.39

Apjától örökölte, hatalmas Bécs-oberdöblingeni házát, melyben szülei, Adolf és
Nina is utolsó éveiket élték le, és ahol összes többi fiútestvére is lakott hosszabb
vagy rövidebb ideig. Otthonában olyan neves személyiségek jöttek össze, mint
Gustav Mahler zeneszerzõ, operakarmester és felesége Alma; Arnold Rosé hege-
dûmûvész és karnagy, Justi nevû feleségével, aki Mahler nõvére volt; Bruno Walter
karmester; Julius Bittner zeneszerzõ; Babette Devrient-Reinhold és Else Häberle,
a Wiener Burgteather neves színésznõi; a nagyhírû Josef Kainz színész; Egon
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36 A Pécsrõl való végleges távozás évei: Sándor: 1884, Mór: 1892. Adolf 1893-ban költözött el, amit
oberdöblingeni házvásárlási okmányai, ill. Engel-Janosi… i. m. 1978. és Kühschelm: Die Engels –
die Anfänge einer jüdischen Familie in Ungarn. (Az Engelék – [egy] zsidó család kezdetei Magyaror-
szágon.) Diplomarbeit zur Erlangung des Magistergrades der Philosophie aus der Studienrichtung
Judaistik – eingereicht an der Universität Wien. 2004. bizonyítják.

37 Adolf 1893-ban, 73 évesen saját maga vett ásót a kezébe, hogy a kõszenet kiássa és a komlói bányát
megindítsa. Abszurd azt állítani, hogy pont akkor hagyott volna ott csapot-papot. A bányákat õ indí-
totta, ott volt a vasút elindításakor. Anna és Adolf aknákat õ alkotta. Lenkei Henrik írásában nincs dá-
tum Adolf elköltözésérõl. A jánosii kastélyt õ építette, saját utasításai szerint, amely 1900-as dátumot
viseli. Az volt az elgondolása hogy a kastély legyen a család minden tagjának találkozási helye. Te-
hát nem lehet a fenti állításokat komolyan venni. (Stein Anna szíves közlése.)

38 Engel-Janosi… i. m. 1974.
39 Engel-Janosi… i. m. 1974. 21. p.: „Auch meinen Vater prädestinierten seine Neigungen nicht für die

Laufbahn eines Holzindustriellen, aber er erwarb sich den Ruf einer besonderen Kennerschaft auf
diesem Gebiete und hielt in späteren Jahren mit großem Eifer und viel Freude Kurse über Holzkunde
an der Hochschule für Welthandel in Wien.„
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Friedell író; Sigmund Freud, a pszihoanalízis megalapítójának lányai, Anna és
Sophie, akik osztálytársai voltak Engel Móric Magda nevû lányának; Ludassy
(Gans) Gyula író és más képviselõi a bécsi kulturális élet elitjének. Mór személyes
kapcsolatban állt Henrik Ibsen Nobel-díjas norvég drámaíróval, és gyakori Német-
országba vezetõ üzleti útjai alkalmával rendszeresen felkereste az akkoriban Mün-
chen közelében élõ írót. Az író meghívására és annak páholyában nézhette meg
Ibsen – az óriási botrányt kiváltó – Vadkacsa címû színmûvének bécsi bemutatóját
a Volkstheaterben. Friedrich apja egyes színmûvein is Henrik Ibsen hatását véli fel-
ismerni.40

Engel Adolf a következõket írja legkisebb fiáról: „Móric fiam építette a már
említett Löwy [Loránt] palotát és õ vezeti fûrészüzemünket és parkettagyárunkat.
Szabad idejében verseket ír és különbözõ lapokban közöl, idén meg egy Lipcsé-
ben kiadott, Hassan” címû tragédiával lepett meg, amelyet a kritika által is elisme-
réssel fogadott.”41

Szinnyei József azt írta róla: „Engel Móric, hírlapíró, szül. 1858. aug. 6. Pé-
csett Baranyamegyében; iskoláit szülõvárosában és Bécsben végezte. Irt tárcza-
czikkeket, elbeszéléseket, költeményeket; fordított magyarból és francziából a kül-
földi lapok számára. Munkája: Hassan, Trauerspiel. Leipzig, 1888.”42

Lenkei Henrik szerint: „Móric úgy a szépirodalom, mint a szakirodalom terén
mûködött, nem közönséges rátermettséggel. Költeményeket irt és két színdarabot
Hassan címû szomorújátékot és Transaktionen címû modern drámát. Szakkönyvei:
Osterreich-Ungarn im Welthandel (1902), Der Veredlungsverkehr der österreich-
ungarischen Zollgebiete (1904), Die Freihafengebiete in Oesterreich–Ungarn (1906),
Holzzölle und Holzproduktions-Verhaltnisse (1908), Osterreich–Ungarns Holzhandel
und Holzexport (1910). Pár évvel ezelõtt [1924.] bekövetkezett halála egy széphivatá-
sú pálya megszakadását jelenti." 43

A német DBE enciklopédiában a következõket olvashatjuk: „Engel, Moritz
von, auch Maurus Engel von Jánosi, österr. Fabrikant, Schriftsteller, *6. 8. 1858.
Fünfkirchen (Ungarn), †5. 5. 1924. Wien."44

Jánosi Engel Mór felesége a bécsi születésû Klinger Mária (1870–1975~) volt,
aki kitûnõ szellemi frissességben még a 104. születésnapját is megérte.45 Gyerme-
keik: Friedrich (Frigyes, 1893–1979), Rudolf (1895–1916) és Magda (Madeleine,
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40 Engel-Janosi… i. m. 1974. 22. p.: „In späterer Zeit geriet der Vater unter den Einfluß Henrik Ibsens,
ein Einfluß, der in einem zweiten Stück „Transaktionen" sehr deutlich wird. Die Verbindung war auch
eine persönliche. Bei seinen nicht seltenen Geschäftsreisen nach München suchte er regelmäßig
den Dichter auf, den er zumeist im Cafe Luitpold antraf, ... [...] Auf Ibsens Einladung machte mein
Vater die Wiener Premiere der „Wildente" im Volkstheater in der Loge des Autors mit, und er erzählte,
wie der Dichter während der gegen ihn gerichteten Demonstrationen des Publikums an die Brüstung
trat, sich verbeugte und die Schmährufe mit Worten ironischen Dankes quittierte.„

41 Engel Adolf… i. m. 1887. 18, 20, 21. p.
42 Engel Móricz = Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. II. köt. Budapest, 1893. 1316. p. Karl

Biesendahl (Herausg.): Deutsches Theaterjahrbuch. Berlin, 1892. 3. 312. p.
43 Lenkei Henrik… i. m. 1930. 67. p.
44 DBE… i.m. 2000.
45 Engel-Janosi… i. m. 1974. 24-25. p.
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1896–1919). Rudolffal és Frigyessel, a talán leghíresebb Jánosi Engel ivadékkal a
továbbiakban foglalkozunk. Magda egy szüléskori betegségnek lett korai áldozata.

A leánygyermekekrõl
„Három házas leányom, akik közül Lujza négy évig Bécsben élvezte nevelé-

sét, mind példás háziasszonyok" – írja Engel Adolf három nagyobb leányáról, Ber-
táról, Ilonáról és Lujzáról. Az akkoriban csupán tizenkilencedik évében lévõ Mari-
annát, akivel a továbbiakban fogunk még foglalkozni, nem említi. Ezen kívül
foglalkozunk Berta utódaival, illetve férjével, dr. Loránt/Löwy Lipót orvossal, Adolf
egyetlen, írásában említett vejével.46

Jánosi Engel Berta, dr. Loránt Lipótné (Pécs, 1855 – Pécs, 1934)
Berta lányával kapcsolatosan, Adolf a vejét, Leopold Löwyt említi meg em-

lékiratában, akire nyilvánvalóan nagyon büszke volt: „Löwy dr. vejem egy egész-
ségtani könyvet írt és a kultuszminiszter által helyi iskolánk higiénia szakos pro-
fesszorává neveztetett ki.”47

Leopold Löwy, (Baja, 1846 – Pécs, 1922), ki nevét utóbb Loránt Lipót-ra ma-
gyarosította, „Bajáról származott el Pécsre, mint egészen fiatal orvos, elõzõleg
azonban a török hadseregnek volt orvosa, és mint ilyen, alapos ismerõje az euró-
pai és ázsiai Törökországnak. Pécsett feleségül vette néhai Engel Adolf fakereske-
dõ és földbirtokos legidõsebb leányát és eltekintve saját felkészültségétõl, családi
összeköttetései révén is hamarosan egyik legkeresettebb orvosa volt a városnak.
Orvostudományi irodalmi téren legtöbbet õ dolgozott és gyakran nyílt alkalma,
hogy közegészségi állapotok javítására cikkeivel és a bizottsági üléseken irányadó
befolyást gyakoroljon. Néhány éven át odaadó elnöke volt a pécsi izraelita hitköz-
ségnek és szónoki lendülettel elmondott alkalmi beszédei kiemelkedtek a minden-
napi keretbõl. Mint vármegyei majd városi tb. fõorvos is szorgos tevékenységet fej-
tett ki. A városi közgyûléseken is gyakran fölszólalt, mindig hozzáértéssel.”48

Löwy/Loránt orvosról nyerte el a nevét Pécs egyik leglátványosabb, a Szé-
chenyi tér 2 sz. alatti, hegyes háromszög alaprajzú, elõbb Löwy, késõbb Loránt pa-
lotának elnevezett saroképület, amelyet Adolf fiai, Sándor, illetve Mór vezetése
alatt, az Engel Adolf és fiai cég épített az 1882–1884-es években.49 Az épület hozo-
mányként kerülhetett Adolf vejének a tulajdonába. Ezzel kapcsolatosan olvashat-
juk Lenkei Lajosnál (az idézet jánosi Engel Adolfra vonatkozik): „A Széchenyi teret
domináló nagy Loránt palotát, mely legtekintélyesebb bérháza volt városunknak
bécsi építész tervei alapján építette és azt még életében Loránt Lipót dr. vejének és
családjának adományozta.”50
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BAIERSDORF KRISTÓF

46 Engel Adolf… i. m. 1887. 22. p.
47 Engel Adolf… i. m. 1887.
48 Lenkei Lajos… i.m. 1922.  83–84. p.
49 Engel Adolf… i. m. 1887. 18, 20, 21. p.
50 Lenkei Lajos… i. m. 1922. 182. p. E témával kapcsolatosan helyesnek tartom megjegyezni, hogy a

jelenlegi Pécsre vonatkozó építészettörténeti és turisztikai publikációk egyikében sem találtam arra
utalást, hogy a város e prominens épületét jánosi Engel Adolfnak és családjának köszönheti! Azon
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A Loránt/Löwy házaspárnak három gyermeke volt: Artúr (1884–1954), Anna
(1877–1959) és Márta (1879–1950). Közülük minket Anna érdekel, aki Moskovitz
Józsefhez (?–?) ment feleségül, gyermekei: János (1900–1963), István (?–?) és
György (1908–1987). Györggyel, aki családnevét Ürögdire változtatta, a további-
akban fogunk még találkozni.

Jánosi Engel Marianna (1868–1917), Jacques May de Mayenau (1853–1919) fe-
lesége.

Engel Adolf legfiatalabb gyermekére, a „szép Mariannára” állítólag még ma
is emlékeznek idõsebb (eredeti) komlóiak és jánosi-pusztaiak.51 Négy gyermeke
közül Margit érdekel, akit férje után Fischernek hívtak és két fia volt, Hans (János)
és Leopold (Lipót).

Leopold Fischer (Bécs 1923. április 20. – 1991. május 14. Pittsford/USA,
New York állam) nagyon neves ember lett, különleges sorsáról a következõ rész-
ben lesz szó.
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A MÁSODIK NEMZEDÉK, A GYERMEKEK

felül, ahány publikáció került a kezembe (legalább hat), annyi változatot tudtam az épület történetérõl
olvasni.

51 „Alte Kumpel dort sollen sich noch immer gern an Adolf Engel und ebenso an seine schöne jüngste
Tochter erinnern.„ (Idõsebb vájárok állítólag még mindig szívesen gondolnak vissza Engel Adolfra,
és épp oly szívesen, legfiatalabb, szépséges lányára.) – írja 1974-ben Friedrich Engel-Janosi… i. m.
1974. 15. p.
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Recenzió – Jánosi Engel Adolf: Életembõl

Engel Adolf életútja már a 19. század végétõl élénken foglalkoztatta a kortársak és
az utódok érdeklõdését. Méltatói Pécs városa fejlõdésének, nemzetközi hírnevének meg-
határozó alakjaival (Zsolnay, Littke, Hamerli, Angster, Scholtz) együtt emlegetik, mint a
dél-dunántúli faipar megteremtõjét, a komlói szénbányászat elindítóját, Pécs „igazi mecé-
nását”. Pécsett azonban szinte semmi nem õrzi emlékét, bár számos, a pécsiek számára
is szimbolikus jelentõségû épület és – mai kifejezéssel – közösségi tér köthetõ nevéhez,
többek között a pécsi zsinagóga, a Lóránt palota, a Balokány fürdõ és a Czindery-kert.

Ennek ellenére Engel Adolf alakja és életmûve mindmáig nem vált a Pécs gazda-
ság-, társadalom- és kultúrtörténetérõl folyó közgondolkodás szerves részévé, legalábbis
nem olyan mélységben, mint a fent említett vállalkozók, gyárosok, kereskedõk esetében.

Ezt a hiányt hivatott pótolni a Pro Pannonia Kiadói Alapítvány gondozásában
megjelent kötet, amely Engel Adolf 1887-ben keletkezett emlékirata után az Életembõl
címet kapta.

A könyv emlékkönyv és összegzés. Egyrészt tiszteletadás a zsibárusból lett
nagyvállalkozó tehetsége, szorgalma és elért eredményei, humanitása és erkölcsössé-
ge, vallásossága és családcentrikussága elõtt. A kötetben közölt – vegyes mûfajú – írá-
sok (Stein Anna, Jánosi Engel Péter, Jakab Józsefné, Szirtes Gábor és Krisztián Béla
tollából) más-más hangsúlyokkal ugyan, de mind kiemelik Engel Adolf személyiségé-
nek és tevékenységének azon jellemzõ vonásait, melyek sokirányú vállalkozásainak si-
keréhez és társadalmi megbecsüléséhez hozzájárultak.

Másrészt a kötetben jórészt megtalálható, amit a történeti kutatás – a szûkös for-
rások ellenére – Engel Adolfról (és családjáról) eddig kiderített. Bár az írások az emlék-
irat által kijelölt idõhatárok között mozognak (azaz nem terjednek ki sajnos a teljes élet-
pályára, pl. a komlói szénbányászat kezdeteinek történetére), az eddig ismert életút
adatainak pontosításával, új információk és új összefüggések felmutatásával kijelölik
azokat az irányokat, melyek a jövõ kutatásának alapjait jelenthetik.

A kötet kiemelkedõ értékét Engel Adolf 1887-ben, német nyelven írt visszaemlé-
kezéseinek magyar nyelvû publikálása adja, ami nemcsak helytörténeti szempontból
fontos, de kordokumentum értékû a polgárosodó Magyarország társadalmi viszonyai, a
magyar zsidóság kiegyezés elõtti és utáni helyzete, tevékenységének társadalmi hatása
mélyebb megismerésének tekintetében is. A feudális és a polgári Magyarország határvi-
dékén élõ zsidó vállalkozó életútja a nincstelenségtõl a dúsgazdagságig szinte töretlen
felemelkedést, folyamatos gyarapodást mutat, ám az emlékiratból jól kibontakozik a sok-
irányú vállalkozások következetes bõvítése, majd szerves egymásra építése is. Nyolc
életben maradt gyermekének útmutatásul szánt írás legfõbb tanulsága, hogy csak a te-
hetség és ambíció, szorgalom és teherbíró képesség, mértéktartás és – bizonyos érte-
lemben – hidegvér, következetesség és gyakorlatias gondolkodás, erkölcsi tartás és hu-
manitás hozhatja meg számukra a sikert és az elismerést, az élet bármely területén.

Az emlékiratot és az írásokat több mint 60, részben eddig publikálatlan fotó il-
lusztrálja.

Erõss Zsolt

Jánosi Engel Adolf: Életembõl. Szerkesztette: Szirtes Gábor.
Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, Pécs, 2009.
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Vanyúr István: A bányalovak emlékére. 2009. siklósi mészkõ, 130x180 cm.
Komlói út–Hársfa út keresztezõdése.

Állíttatták: Bányász Emlékekért Egyesület; Bányász Kulturális Szövetség;
Meszesi Környezetvédõ és Szépítõ Egyesület; Biokom Kft.;

Szuzuki Szabolcs; NCA

VANYÚR ISTVÁN: A BÁNYALÓ EMLÉKÉRE
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RAÝMAN JÁNOS – MILLEI ILONA

A PÉCSI GUTENBERG DALKÖR

Megalakulás, kezdeti évek
A pécsi nyomdászok énekelni és szerepelni szeretõ tagjai 1910. november

23-án a „Petõfi” vendéglõben, a Felsõmalom utca 15 sz. alatt, 31 taggal dalárdát
alapítottak. Eredetileg, elsõsorban gyászdalok éneklésére gondoltak elhunyt szak-
társaik temetésén, nem is álmodtak arról, hogy a nagyhírû és tekintélyes pécsi da-
los egyletek közt szereplési lehetõséget kapnak, és eredményt érhetnek el.

A nyomdászok azonnal el is nevezték dalárdájukat Johannes Gutenbergrõl,
az európai könyvnyomtatás feltalálójáról és így lett az új, fõleg munkásokból álló
férfikar neve „Pécsi Gutenberg Dalkör”. A dalkör elsõ szignáljának szövegét Lantos
József írta és Székely Márton zenésítette meg. Sok kezdeti nehézséggel kellett
megküzdeniük. Kottáikat a helyi dalárdáktól, a budapesti nyomdászok dalárdájától,
az aradi és temesvári dalos egyletektõl kapták. Megalakulásuk után rövidesen ren-
dezni akarták mûködésüket és 1911. április 6-án levélben kérték Pécs sz. kir. város
tanácsát, hogy az addigra összeállított és mellékelt „Alapszabályt” támogassa és
„szankczionálás végett” terjessze fel a belügyminiszternek. Egyben kedvezményre
is igényt tartottak, mivel úgy vélték, kulturális intézményt szeretnének létrehozni és
ezért a bélyegilleték alól felmentésüket kérték.

A kérelmet aláírta Ferenczffy Antal jegyzõ és Tursits Imre a dalkör ideiglenes
elnöke. A levél hitelesítésére már a dalárda új bélyegzõjét használták, amely egy
levélkoszorúba helyezett lantot, valójában lírát ábrázol és körirata PÉCSI GUTEN-
BERG DALKÖR (átmérõje 35 mm). A levélre a városházán rávezették az intézke-
dést, amely a következõ volt: A tervezetet vissza kell adni Turtsits Imre pécsi lakós-
nak a Pécsi Guteneberg Dalkör címen alakulásban lévõ dalegyesület ideiglenes
elnökének, hogy az alapszabályt 3 teljesen egyenlõ példányban kell beterjeszteni,
a kérvény és a mellékletek szabályszerûen felülbélyegezendõk. A kérelmet és a kí-
sérõlevelet a város polgármestere, Nendtvich Andor aláírásával 1911. április 15-én
küldték vissza a dalárda elnökének. A Dalárda 1911. április 28-án befejezte az
alapszabály másolását és a város határozatára szabályszerûen 1 korona illetékbé-
lyeggel ellátva, három teljesen egyezõ példányban újra beterjesztette a belügymi-
niszteri jóváhagyás megszerzése érdekében.1 Pécs polgármestere még aznap
ráírta a benyújtott folyamodványra a tennivalókat. A Pécsi Gutenberg Dalkör alap-
szabályának három teljesen egyezõ példányát, az alakuló közgyûlésen felvett
jegyzõkönyv kíséretében az ideiglenes egyesület vezetõségének a város tanácsá-
hoz benyújtott kérelme alapján felterjeszteni azzal a megjegyzéssel, hogy „az alap-
szabályok ellen helyhatósági szempontból észrevétel nem merült fel.” A tényleges
levél a belügyminisztériumba pár nap múlva 1911. május 4-én útjára is indult. A
belügyminisztériumban természetesen találtak kifogásolni valót és észrevételeik-
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1 BML Pécs város tanácsának iratai 10415/1911
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kel felszerelve az alapszabályt visszaküldtek Pécs város tanácsához, hogy az
egyesülettel a javításokat végeztesse el. Az alábbi kifogásokat tette a belügymi-
nisztérium: A 8. §-ban az önkéntes kilépés mozzanatai is megállapítandók. A 10.
§-ban a választott választmányi tagok száma a tisztviselõk számával is egyenlõen
állapítandó meg. A 17. §-ban a közgyûlés határozatképessége a tagok bizonyos
számának, vagy hányadának jelenlétéhez kötendõ és intézkedni kell, mi történjék,
ha nem határozatképes. A 18. §-ban írtakból a számvizsgáló kiemelendõ, mert
nem tagja a választmánynak. A 20. §-t egész terjedelmével törölni kell, helyette fel-
veendõ az 1875 évi 1508/eln. számú belügyminiszteri körrendelet mellékletének
IX. pontja. A kifogásokat a miniszteri titkár írta alá 1911. május 24-én. Kívül a pécsi
hivatalnoknak szóló intézkedést vezette rá, talán a polgármester: „Közleni Tursits
Imrével.” 1911. június 13-án ki is adták a címzettnek. A Dalárda vezérkara átvezet-
te a kért módosításokat, és újra beterjesztette a polgármesternek 1911. november
20-án. Pécsrõl november 25-én továbbították az alapszabályt a belügyminiszter-
nek. Az árgus szemû hivatalnok ismét kifogást talált és valamennyi eddigi iratot
visszaküldött Pécsre azzal az észrevétellel, hogy most sem láttamozható, az egye-
sület a korábban idézett rendeletnek (1508/eln. sz. 1875) megfelelõen dolgozza át
az alapszabályt, és azután terjessze újból be. De ekkor már 1912. január 25-ét ír-
tak. Pécs városa mindezt közölte Tursits Imre elnökkel 1912. február 3.-án.

Eddig a történet a levéltári iratok alapján. Ezért eléggé érthetetlen a dalnokok-
tól származó késõbbi levéltöredék, amelyben az áll, hogy 1911-ben a belügyminisz-
ter pótlásra leküldött levelét kideríthetetlen okok miatt az egyesület nem kapta meg.

A háború és a megszállás az ügyet „a feledékenység sírgödrébe” temette.
Ezért kellett az alapszabály kérelmet a háború után újra indítani.

A dalos egylet mûködése
Persze a levelezés alatt a dalárda összejöveteleit megkezdte. Elsõ karnagyuk

Mühlberger János volt. Pünkösd vasárnapján 1911. június 4-én tartották meg bemu-
tatkozó elõadásukat. Az ünnepélyes alkalomra vendégszereplésre meghívták a bu-
dapesti Senefelder Dalkört. A délutáni nagy ünnepségen a budapesti dalnokok és a
pécsi nyomdászok dalárdája nagy sikert aratott. Ekkor a Gutenberg Dalkört már
Hormos Kálmán vezényelte. Júniusban Gutenberg névnapján a nyomdászok ha-
gyományos ünnepén, nagy János napi ünnepséget tartottak a Petõfi vendéglõ hely-
ségeiben. Ekkor a sok szép magyar dal mellett bátor vállalkozásba fogtak és elõad-
ták Beethoven „Himnusz az éjhez” és Stark „Rajta, rajta” címû mûvét is. A nyomdász
ünnepélyt a Marseilles eléneklésével zárták. November 5-én rendezték meg a Kri-
zantém estet, amelyrõl a helyi sajtó így emlékezett meg: „A tavaly megalakult dalkör
ma már számottevõ testület. Kitûnõ hanganyaggal rendelkezik.”2

1912-ben már vidéki fellépésre is vállalkoztak. Márciusban Pécsváradon ad-
tak hangversenyt, amelyen Köberling Károly vezényelt.

A következõ esztendõben, 1913-ban négy mûsoros elõadást és egy szilvesz-
teri estet rendeztek. Ebben az évben nagy kirándulást is tettek. Nagykanizsára hív-
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2 Dunántúl, 1911. november 7.
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ták meg a dalosokat az ottani nyomdászok, ahol az idõs Zalay Károly betûszedõ 45
éve dolgozott nyomdászként és a nem mindennapi jubileumra ünnepséget rendez-
tek. A meghívásra 28 pécsi dalos utazott el Nagykanizsára és dalaikkal járultak hoz-
zá a nyomdász összejövetel sikeréhez. De szerepeltek ebben az évben Szigetváron
is vidám kabaré mûsorral.

A világháború kitörése után 1914-ben abbamaradtak a dalos találkozók. A
dalnokok a dalárda egyensapkáját uniformisra cserélték és válogathattak elõbb a
szerb, majd az olasz és orosz front lövészárkai között.

Újrakezdés és újra alakulás
A háború befejése után a visszatért nyomdászok, már új énekeseket is be-

kapcsolva a kórusba, megkezdték a tanulást, gyakorlást, a rendszeres felkészülést
a majdani elõadásokra. 1920. június 27-én a Pécsi Gutenberg Dalkör tízéves fenn-
állását ünnepelte. A rendkívüli alkalom miatt díszközgyûlést tartottak, majd a Dalár-
da részére elkészült zászlót avatták.3 Az ünnepélyes összejövetel a Majláth téren
(ma Kossuth tér) zajlott le zene és énekszó kíséretében. Másnap június 28-án a
Pécsi Nemzeti Színházban díszhangversenyt adtak, majd 29-én délután a Tettyén
a népünnepély fõszereplõi voltak.

1921-tõl kezdve szinte sorozatosan minden második vasárnap családi estet
tartott a Dalkör a régi Sörházban. Márciusban egy matiné elõadást rendeztek,
amelyen a pécsi Oppe zenekar mûködött közre. Ekkor készült el az új szignáljuk,
amelyet erre az alakalomra Nikelszky Géza, a Zsolnay gyár kiváló keramikus mû-
vésze írt meg számukra. Augusztus 7-én rendezett estjükön elõadták Révffy: „Ti-
tán vagy nép”, Storch: „Éji varázs” és Bródy: „Virágénekek” címû kórusmûvét. Ek-
kor is megtartották novemberben az évenként ismétlõdõ Krizantém estet.

1923. március 18-án estélyt rendeztek ahol Gruber Gyõzõ tartott elõadást az
énekeseknek és a közönségnek a dalkultúráról. Ekkor kezdték mûködésük enge-
délyezését újra rendezni, amelyet feltehetõen némi piszkálódás elõzhetett meg.
Pécs város hivatala is rendezni akarta az egyesületek mûködését és törvényessé-
gét. Az Egyesületi jegyzék pontosítása érdekében ezért levelet írt a Dalárda veze-
tõsége 1923. március 7-én, amelyben az olvasható, hogy „a Dalkör jóváhagyott
alapszabálya a még birtokunkban lévõ példánya – hírlapi felszólításra – 1921. év
második felében lett a Város Hatóságának beszolgáltatva, amit vissza nem kap-
tunk.” Egyben bejelentették, 1923. január 21-én megtartott évi közgyûlésen az
alábbi tisztikart választották meg. Elnök: Piskur Antal bélyegzõ készítõ; Ügyvezetõ
elnök: Keller József nyomdász; Pénztáros: Mauer Béla DGT felügyelõ; Jegyzõ:
Göndöcs József nyomdász; Zászlótartó: Weigand István építõmester; Karnagy:
Haksch Lajos m. kir. állami anyakönyvvezetõ.4
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3 Dunántúl, 1920. június 18.
4 Ignátzfy Haksch Lajos újságíró és állami anyakönyvvezetõ volt. 1922–24-ig vezette a Gutenberg Dal-

kört. 1926-ban megalapította a Pécsi Hárfa Dalkört. 1902–14-ig, majd 1928–30-ig a Pécsi Dalárda
karnagya, majd dísztagja volt. Szívesen énekelt szóló dalokat is az elõadásaikon. 1886-ban Mosoly-
gólapok címmel elbeszéléseket, humoreszkeket írt. 1902-ben kiadta a Pécsi Dalárda 40 éves törté-
netét. 1939-ben hunyt el.
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Mivel az alapszabály 1912-ben félbemaradt javítását talán már el sem végez-
ték, bár levelükbõl nem ez látszik, vagy csak minden elkallódott, 1924-ben ismét ne-
kirugaszkodtak a mûködésük szabályainak megteremtéséhez és annak engedé-
lyeztetéséhez. Valójában nem a saját, mindennapi életük kényszere miatt, hanem a
pécsi polgármester és a Belügyminisztérium felszólításának tettek ezzel eleget.

1924. február 1-jén a Pécsi Polgári Kaszinóban megtartott közgyûlésen is-
mertették az új alapszabályt, amelyet a közgyûlés egyhangúlag elfogadott. Megvá-
lasztották az új tisztikart is. Elnök: Schauly Nándor autóvállalati üzemvezetõ; Jegyzõ:
Havlicsek Henrik nyomdász segéd; Alelnök: Kneif János fodrász segéd; Pénztáros:
Stanitz József nyomdász segéd; Szertáros: Gébel Mihály keramikai segéd; Ellenõrök:
Grécsi István nyomdász segéd, és Klimó Jenõ nyomdász segéd lett. A számvizsagáló
bizottság tagja: Mauer Béla tisztviselõ; Kovács Kálmán nyomdász segéd; Hammer
György asztalos segéd. Megválasztották a választmány tagjait is: Weigand István kõ-
mûves segéd; Lassányi Géza szabó segéd; Böhrer Imre kõmûves segéd; Czauczer
Béla cipész segéd; Wéber Ferenc kerámiai segéd; Csépán Kálmán lakatos segéd;
Balázs György festõ segéd; Glück János kõmûves segéd.

A dalárda karnagya ismét Haksch Lajos lett. A mûködtetõ vezetõ pedig Mauer
Béla tisztviselõ. Zászlótartónak pedig újra Weigand Istvánt választották meg.

A közgyûlésen Wolf József mondott üdvözlõbeszédet, aki a Természetba-
rátok Turista Egyesületének pécsi fiókját képviselte. A dalárda mûködésének
fenntarthatósága érdekében a Gutenberg Dalkör ideiglenes vezetõsége 1924.
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március 1-jén levelet intézett a pécsi rendõrség fõkapitányához azzal a kérelem-
mel, hogy amíg az alapszabályt jóváhagyják, a rendõrség engedélyezze a Pécsi
Gutenberg Dalkör néven a mûködést. Ha ez esetleg rendeletbe ütközne, „Iparos
ifjak alkalmi dal- és mûkedvelõ társasága” néven kérték a mûködésüket engedé-
lyezni. Ugyanekkor március 3-án a polgármester is felszólította az államrendõr-
ség pécsi kapitányságát, hogy saját hatáskörben ellenõrizze, az egyesület meg-
alakulása politikai és erkölcsrendészeti szempontból kifogásolható, vagy nem.
Mivel az idõ megõrizte a rendõrség véleményét is, érdemes megismerni. „A Gu-
tenberg Dalkör kimondottan szociáldemokrata egyesület, mely minden eshetõ-
ségre számít, midõn kulturális öltözetbe burkolódzik. Az egyesületre nincs szük-
ség, ui. hasonló célból úgynevezett kulturális feladatok megoldására alakult a
»Munkás Képzõ Egyesület«, melynek keretében a tagok által tervbe vett mûkö-
dést kifejthetik. Mint ilyent, politikai és nemzeti szempontból megalakulásuk tudo-
másulvételét nem véleményezem.” Írta a pécsi rendõrkapitány 1924. május 8-án
a polgármesternek. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a szerb megszál-
lás második felében a város vezetését a helyi szociáldemokrata pártra támaszko-
dó, a szerb impériumot kiszolgáló és az anyaországtól is elszakadni szándékozó
politikusai a város felszabadulása utáni években nem voltak dicsfénytõl övezve.
Bár a tényleges szereplõk elmenekültek, de a szocdem név jó ideig rossz csen-
gésû volt a polgárság körében.

Úgy látszik Pécs polgármestere a rendõrkapitány véleménye ellenére, nem
ellenezte a dalkör újra alakulását, mert a belügyminiszter 1925. október 27-én jóvá-
hagyta az egyesület alapszabályát és mûködését, mint ez a nyomtatott alapsza-
bályban olvasható. Ezért a következõ idõben már törvényszerû mûködésük is biz-
tosítva volt, amelyhez nagy lelkesedéssel kezdtek hozzá.

1926. január 18-án matiné elõadást tartottak a Pécsi Nemzeti Színházban,
amelyen a többi munkás dalkör is részt vett. Elõadták Hoppe: „A reményhez”
címû kórusmûvét. Az elõadáson a Pécsi Dalárda, a Bõrgyári Dalárda, a Munkás-
képzõ Egyesület Dalköre, a Pécsi MÁV Ébredés Dalköre, a Pécsbányatelepi Tu-
rul Dalegylet, a Rácvárosi Polgári Dalkör is részt vett. Ez alkalommal is az Oppe
zenekar mûködött közre. 1926. március 10-én megtartott közgyûlésen a dalárda
vezetõsége is megújult. Elnök: Lenhardt János. Alelnök: Weigand István. Titkár:
Pozsgay Gyula. Pénztáros: Havlicsek Henrik. Választmány: Bujtár György, Hübler
Lajos, Ferenczffy Antal, Jungl Ferenc, Kneif János, Lassúnyi Géza, Pfeffermann
József, Schuller Sándor. 1926. június 4-én a félévi közgyûlésen Sperl Lajost vá-
lasztották meg karnagynak. Augusztusban ismét nagy kirándulás következett, ez
alkalommal Mohácsra utaztak fellépésre. A vendégszereplésen a dalárdát 36 fér-
fi és 16 nõi dalos képviselte. 1926 évben ismét új jelige született, ezt már Révffy
Géza írta.

1927. június 12-én a Pécsi Nemzeti Színházban „Dalmatinét” tartottak, ezen
a hangversenyen részt vett a budapesti Haladás Dalkör is. A nyomdászok énekka-
rát ekkor Sperl Lajos vezényelte. Elõadták Dankó: „Pehely volt a szerelmed,” Abt:
„Dalra fel” és Kjerulf: „Holdsugaras éj” címû dalmûvét.
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1928. március 5-én új szereplõk kerültek a tisztikarba: Elnök. Sztipics József
tánctanár. Alelnök: Weigand István. Karnagy: Sperl Lajos tanító. 1928. július 29-i
közgyûlésen új karnagyot választottak a kórushoz, a vezérkar az alábbi lett: Elnök:
Sztipics József tánctanár. Alelnök: Pozsgay Csaba nyomdász. Karnagy: Keil Re-
zsõ tisztviselõ. Május 6-án a Munkásképzõ Egylet zászlóavatásán szerepeltek a
többi helyi dalárdával együtt.

Az 1929. február 17-i közgyûlésen megválasztott új tisztikar névsorát egy
22-én kelt levélben küldték meg a városi tanácsnak. Elnök: Sztipics József táncta-
nár. Alelnök: Ferenczffy Antal nyomdász. Jegyzõ: Wollensák Endre nyomdász.
Pénztáros: Schaller Gyõzõ nyomdász. Szertáros: Wirth Károly nyomdász. Kar-
nagy: Dudás Géza énektanár.

Többségben ezek a személyek találhatók a tisztikarban az 1930. október
6-án megtartott közgyûlés után is. De már Mayer A. Gyõzõ az elnök és Dudás
Géza lett a karnagy. A választmány tagjai voltak ekkor: Glück János, Radics Béla,
Gilitze Alajos, Inhoff József, Pulovics István, Körösztös Imre, Gill István, Krisztics
Milán, Schwarczfürter József.

1931. március 1-én, a Gutenberg Dalkör fennállásának 20 éves évfordulójá-
ra emlékezett meg ünnepi hangversennyel a színházban. Dudás Géza vezényleté-
vel tartalmas mûsort adtak. Népdalok után, bemutatták Mangold Rezsõ pécsi ze-
neszerzõ „Zászlónk alatt dalra fel!” címû nyomdász dalát. Az ünnepi jubileumi
hangversenyen Emléklapot adtak át a dalárda vezetõsége nevében a 20 éves mû-
ködés alatt tanúsított dalegyleti buzgalom elismerésére. Ilyen emléklapot kapott
Glück János daltárs, amelyet Gilitze Alajos elnök, Ferencffy Antal alelnök és
Wollensak Endre jegyzõ írt alá. 1931. április 1-jén új vezetõséget jelentettek a pol-
gármesternek. Ebben: elnök: Gilitze Alajos, alelnök Ferenczffy Antal, karnagy Du-
dás Géza. A választmányban is vannak új nevek: Glück János, Gill István, Garay
István, Inhoff József, Keller János, Radics Béla, Vincze Rezsõ, Präger Jenõ. Ekkor
a teljes taglétszámot vezetõséggel együtt 40 fõnek jelezték, de a mûködõ tag, tehát
a valójában énekes kórustag csak 22 fõ volt.

A Dalkör jóváhagyott alapszabálya
A gondosan megfogalmazott új alapszabály 18 §-ból állt. Ebben kifejtették,

hogy 13 éve mûködik az egyesület miniszteri jóváhagyással ellátott alapszabály
nélkül, amelynek az elmúlt idõk mostohaviszonyai volt az oka. Néhány részletét ér-
demes megemlíteni:

1.§ Az egyesület neve Pécsi Gutenberg Dalkör, pecsétje körben Pécsi Gu-
tenberg Dalkör, középen lant. Jelvénye: piros – sárga – kék – fehér – fekete csíkos
szalag középrészére erõsítve, ugyancsak a fölsorolt színeket viselõ email pajzson
Gutenberg dombor mellképe, melyet fehér email körszalag vesz körül, Pécsi Gu-
tenberg Dalkör felirattal. A szalag aljára csüngõ lant van erõsítve.

2.§ Az egyesület célja alkalmas hanganyaggal bíró és zenét kedvelõ egyének
– fõképpen és elsõsorban a nyomdászok és rokonszakmákhoz tartozók közül… és
más ipari és kereskedelmi szakmákból toborzással oly énekkari, vagy magánéneke-
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seket kimûvelni, amely begyakorolt erõkkel a tagok önmagukat és közönségüket is
gyönyörködtettessék ezen önmûveléssel magasabb szárnyalásra buzdítsák a tisz-
tultabb érzelmek világa felé.

3.§ Jövedelem a tagok és pártolók befizetései, hangversenyek, dalestek jö-
vedelme, mûpártolók ajándékai.

5.§ Tagok: -Rendes vagy mûködõ -Alapító -Pártoló -Örökös tiszteletbeli. A
mûködõ tagok kötelesek az ének gyakorlaton és elõadáson a kitûzött idõre ponto-
san megjelenni, a karmester utasításainak engedelmeskedni.

A 4–14 § a szokásos egyesületi szabályokat tartalmazza.
15.§ A karnagyot a választmány kéri fel a város zenei képzettséggel bíró s e

tisztre alkalmas egyénei közül, aki az énekmûveket betanítja, szervezi és vezeti az
énekkart.

76

Glück János dalosnak adományozott Emléklap

RAÝMAN JÁNOS – MILLEI ILONA

76
PSz_2009-03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\2009-03-Osz\2009-03-Osz_10.vp
Thursday, February 14, 2013 11:10:00 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



Az alapszabályt aláírta Havlicsek Henrik ideiglenes jegyzõ és Schauly Sán-
dor ideiglenes elnök. A belügyminiszter jóváhagyta 1925. október 27-én.5

A dalkör jelvénye
Az egyesületek egyûvé tartozásának egyik jól látható, mások által is könnyen

felismerhetõ ismertetõje volt az egyesületi jelvény. A magyar dalárdák szívesen él-
tek ezzel, hiszen egyenruhára kevés egyletnek volt pénze, és ezért szinte kivétel
nélkül készíttettek maguknak kitûzhetõ jelvényt. A dalos egyleti jelvények többsége
kiemelkedik a korabeli jelvények közül és ma már a jelvénygyûjtemények színes
díszévé váltak. Ilyen különleges jelvényt készíttetett magának a Pécsi Gutenberg
Dalkör is, amelynek lényeges ismertetõit az alapszabályban pontosan rögzítették.
A jelvényt a zakó bal hajtókájára tûzve viselték. A kor szokása szerint az egyesületi
jelvényt is már messzirõl látható, színes szalagra tûzve viselték. De a szalagon
nem a város színeit, hanem a nyomdászok színeit helyezték el. A piros, sárga és
kék a három alapszín, amelybõl valamennyi szín elõállítható, valamint a fehér és
fekete, a nyomdászat fehér papírján megjelenõ fekete betûket képviseli. A jelvény-
készítõ mûhelyében nem ügyeltek igazán a színek sorrendjére, mert a jelvények
alatti szalagon fordított sorrendben is elõfordul. A kettõs szalagot alul és felül egy
díszes indákból álló befoglaló záró rézlemez sliccébe bújtatták, majd középen
összevarrták. Az alsó záró lemezre még egy kis rézlemez lant van összekötõ kari-
kára függesztve, amely a nyomdász jelképeket felvonultató szalaghoz·és jelvény-
hez csatlakozva, a zenére, énekre utal. A szalagra erõsített jelvény rögzítésére zárt
rézlemez pánt szolgál, amelyet összeszereléskor kellõen összenyomtak, így nem
tud leesni a jelvény, de sérülés nélkül leszedni is kockázatos róla. A szalagon lévõ
jelvény tulajdonképpen címerpajzs, amelyet felül a sisak helyén középen is csúccsal
láttak el. A pajzs 4 bal haránt hasítású, piros, sárga, kék, fehér és fekete színekkel.
A színes zománc alatt az egész pajzsmezõt apró csillagok töltik ki. Ez a díszítõ cél
mellett a zománc jobb tapadást is elõsegíti. A pajzs közepén szembenézõ hosszú
szakállú sapkás férfi, Gutenberg János mellképe van két kis csappal rögzítve. A cí-
merpajzsot fehér zománcozott feliratszalag keretezi. Felirata: PÉCSI·”GUTEN-
BERG”·DALKÖR·1910. A jelvény mérete 28 x 45 mm. A szalag mérete 30 x 50 mm.
Teljes mérete 34 x 110 mm illetve 37x115mm. Van rövidebb 45 mm-es szalag is.6

Az ismert jelvények vizsgálatából úgy tûnik, hogy kétféle jelvény készült. Az
elsõ típusnál az alsó és felsõ szalagzáró díszelem gazdagabban mintázott indákból
áll, ez a nagyobb méretû. A szalagra erõsített jelvényen lévõ Gutenberg mellkép pedig
ezüstbõl készült. A másik jelvényváltozatnál egyszerûbb a szalagzáró dísz és a Gu-
tenberg mellkép bronzból készült. Bár hiteles forrás nem áll rendelkezésre, de más
példák alapján úgy véljük, a díszesebb jelvény az alapító tagok megkülönböztetésére
szolgált. Az elnöki jelvény kicsit eltér a többitõl. A felsõ záródíszre fehér zománcozott
táblát helyeztek ELNÖK felirattal. Az elnöki jelvény lantja fehér zománcozású és egy
virág van ráhelyezve. A zománcozott jelvény mérete azonos a tagokéval. Teljes mére-
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5 BML Pécs város egyesületi alapszabályok 195 (Itt gyûjtötték össze a dalárdával kapcsolatos levele-
zést is).

6 Hágen J[ózsef]: Egy szép jelvényrõl = Pécsi Hirdetõ, 1992. április 25.

77
PSz_2009-03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\2009-03-Osz\2009-03-Osz_10.vp
Thursday, February 14, 2013 11:10:00 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



te 44 x 140 mm. A jelvényt Bécsben F. Gschirmeister mûhelyében készítették, amint
ezt a jelvényt rögzítõ pánton beütött mesterjegy F. GSCHIRMEISTER / WIEN VIII /
JOSEFSTÄDTER STR. 53 ékesen bizonyítja. A bécsi iparos neve más jelvényeken is
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megtalálható. A bécsi gyártás arra enged következtetni, hogy 1910–1914 között készí-
tették. Az újraalakulás után már aligha gyártattak Bécsben jelvényeket a pécsiek. A
szép jelvényeket Pécs az éremmûvészetben kiállításon lehetett látni 1985 október
11.–december 1. között a Pécsi Várostörténeti múzeumban.7

A Dalkör zászlaja
A kor dalos egyletei a jelvények mellett igen gyakran készíttettek zászlót is,

amelyet elsõsorban felvonulásuk alkalmával a dalos csapat élén vitt a tagság által
választott zászlótartó, vagy fellépésük helyén is jól látható helyen tûztek ki, helyez-
tek el. Szerencsére a Gutenberg Dalkör zászlója is megmaradt és a Baranya Me-
gyei Múzeumok textilgyûjteménye õrzi a szokatlan álló rombusz alakra formált
zászlólapot valamennyi kellékével. A zászlólapot, az összeilleszthetõ zászlórúd
darabokat, zászlócsúcsot, bojtot, és a zászlószalagokat az erre a célra készített dí-
szes dobozban tárolták.8 A zászlólap típusa kétoldalas, kétlapos, rombusz alakú.
Mindkét oldalán gépi hímzett ábrázolás és felirat. Mérete: 130x130 cm, két külsõ szé-
len 2,5 cm-es fémszálas rojttal. Anyaga: fekete-ekrü-világoskék-kadmiumsárga-
(alizarin)bordó színû selyemszatén, átlós irányban haladva 30 cm-es osztásokban
szabva. A fémszálas díszítõelemek csipke, paszomány, rojt anyaga aranyozott réz. A
két oldal elemei megegyeznek, a színek fedésben vannak. A két selyemlap közt erõsí-
tõ, tartóvászon található.

A zászlólap elsõ oldala: Középen átlós irányban elhelyezett szabályos ovális
formájú hímzés applikáció látható. Mérete: 66x82 cm, anyaga: ekrü színû selyem-
szatén, kerete fémszálas paszomány, anyaga: aranyozott réz. Hímzés: Gutenberg
portré (mint a jelvényen) tûfestés, teljes felületkitöltéssel. (Felhasznált hímzõfonal:
selyemhímzõ, fémszálas fonal, fémszálas zsinór. A fémszálat tartalmazó fonalak
anyaga aranyozott rézszál.) Körirat: PÉCSI . GUTENBERG . DALKÖR . 1910 .
Fémszálas hímzés, teljes felület kitöltéssel.

A zászlólap másik oldala: Az elsõ oldallal egyezõen, ovális applikáció látható
a zászlólap közepén. Hímzés: A fémszálas szövet középen líra. (Felhasznált hím-
zõfonal: zsinór, fémszálas fonal). Körirat: v MÛVELTSÉGGEL v SZABADSÁGRA
Technikában, anyagában az elsõ oldallal megegyezõ hímzés. (A zászlólap állapo-
ta: mindkét oldalon az ekrü és világoskék színû sávok anyaga foltokban, vetülék-
irányban szakadozott. A fémszálak felületen, foltokban korrodáltak (rézoxid). A rojt
és a szélpaszomány állapota jó.)

Zászlószalagok: 5 db van, (vagy ennyi maradt). Felirataikból az adományo-
zó is megállapítható.

1. Piros – fehér – zöld színû, kétszárú ripszszalag. Felirata: mustársárga olaj
alapú kézi festés, a betûk felületén csillámpor, ami helyenként megkopott. Széles-
sége 5,5 cm. Egyik száron: A Király díjas Dalárda, másikon: 1931. márc.1. felirat ol-
vasható.
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7 Pécs az éremmûvészetben (Katalógus) Kiállítás a Pécsi Várostörténeti és Munkásmozgalmi Múze-
umban 1985. október 11–december 1. Összeállították Hágen József, Rayman János, Süle Tamás.
No. 156–158

8 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Új és Legújabb kori Történeti Osztály, Ltsz: T. 89.42-1-10.
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2. Világoskék színû kétszárú selyemszalag, a végeken fémszálas rojttal.
Felirata: sablonnal, porarannyal készült. Szélessége 9,5 cm. Egyik száron: Kapos-
vári Nyomdászok, másikon: Barátság ! 1930. IX. 7. a felirat.

3. Ekrü színû kétszárú selyemszatén szalag, kopott felirattal. A felirat festése
sablonnal készült. Egyik száron: PÉCSI POLG. DALOSKÖR, a másikon: 1924. jú-
nius 8. IRÉNKE a felirat.

4. Kék – sárga színû kétszárú selyemszatén szalag, a végeken fémszálas
rojttal. Felirata: kézi festés, a kék felülete sárga színû, sárga felület kék színû ( ak-
varell?) festéssel. A textil helyenként szakadozott. Szélessége 24 cm. Egyik szá-
ron: Pécsi Polgári Daloskör, másikon: 1920 június hó 27. a felirat.

5. Kék – sárga színû kétszárú selyemszatén, végeken ritka 7 cm-es rojttal.
Felirata: narancsszínû pamutfonallal kézi hímzett. A textil foltokban fakult. Széles-
sége 17,5 cm. Egyik száron: Dunántúli Dalosszövetség, a másikon: Pécs, 1926.
aug. 20-22. a felirat.

Zászlóbojt: Fémszálas (aranyozott réz) sodrott zsinór, a végeken fémszálas
bojttal. Hossza: 183 cm. Jó állapotú.

Zászlórúd: A zászlórúd három esztergált, faragott, összecsavarozható rész-
bõl áll. Jó állapotú. Alsó része, fél balluszteres szár, hornyolt díszû. Hossza 111
cm. A középsõ tagozat két vége hagyma alakú akantuszlevél díszítéssel, a szár
körbecsavarodó babérággal díszített. Hossza 111 cm. A felsõ rész gerezdelt
gömbben végzõdik. Hossza 102 cm. A hengeres száron 4 sorban névtáblácskák
(zászlószögek) találhatók, a zászlóanya, a támogatók és a tagok nevével. A név-
táblák krómozott sárgaréz pajzs alakú lemezek. Az elsõ sorban, az elsõ szögecsen
a zászlóanya nevét vésett koszorú keretezi, a többi díszítetlen. A meglévõ szöge-
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csek száma: 92 db. Mivel helytörténeti érdekessége nem vitatható, megadjuk a
meglévõ zászlószögek szövegét is soronként.

I. sor: Gruber Gyõzõné Zászlóanya Pécs, Schwarcz és Kálmán Pécs, Vasas
Dalkör Pécs, Bõrmunk. Dalköre Pécs, Egyetértés Dalkör M. Szabolcs, Vas és
fémmunk. szöv. pécsi csoportja, Kesztyûsök és Kötszer. szöv. Pécs, Élelmezési
Munk. Pécsi szakcsop, Húsipari munk. szakcs. Pécs, Kollmann Manó Szigetvár,
Dohánygyári munk. és nõk szakcs. Pécs, Preiner K. Pécs, P.M.S.C. Pécs, Grünhut
R. Szigetvár, Baumann Emil Pécs, Kleinhaus T. Pécs, Varga F. Pécs, Gilicze csa-
lád Pécs, Nagy I.(?) Pécs, Laufer A. Pécs, Pollák P. Pécs, Háztartási alkalm. pécsi
csop., Weisz G. Pécs, Valkó B. Pécs, (3 db hiányzik).

II. sor: Tóth A. Pécs, Munkás–Képzõ Egylet Pécs, Engel J. Pécs, Molnár A.
Pécs, Máv. Ébredés Dalkör Pécs, Szállodai éttermi kávéházi alkalm. Csop. Pécs,
Bõrmunk. szövets. pécsi csoportja, Földmunk csop. Pécs, Pécsvidéki Bánya és
Kohó munk. szöv., Magán tisztv. keresk. alkalm egy. Pécs, Molnárok Malom munk
csop. Pécs, Népzenészek Pécs v(?) csop., Ifj Önképzõ Kör P.G.t., Munkás Mû-
kedv. Kör Pécs, Zs.Õ.T.T., Demhardt Miklós Pécs, Kuppi J. Pécs, Kerboll J. Pécs,
Novákovits I. Pécs, Bozsó L. Pécs, Tarr I. Pécs, Ábrahám M. Pécs, Szamp Ádám
Pécs, (3 db hiányzik).

III. sor: Gruber Gy. Pécs, Szoc. Párt Sátorhely, Modensieder J. Szigetvár,
Siklósi Polg. Daloskör, Építõmunk. pécsi csop., Kerámikai munk szakegy Pécs, Vil-
lamos v alkalmazottak csop. Pécs, Pénzint. alkalm. pécsi csop., Ifjumunk csop.
Pécs, Munkásbizt. Pénztár Pécs, Pécsi Dalárda, Heisenberger János Pécs, Kézy
B. Pécs, Lach H. Pécs, Taizs J. Pécs, Páll Ö. Pécs, Szigetvári Dalos egyesület (11
db hiányzik).

IV. sor: Szoc. Párt Püspöklak, Nyomdai Munk Szigetvár, Munkások fogy.
term. szöv. Pécs, Ácsmunk. szakcs. Pécs, Famunk. termelõ szöv. Pécs, Cipész-
munk szakcsop. Pécs, Fuvarosok Pécsi szerv, Ujságírók Szakszerv. Pécs, Jobszt
J. Pécs, B.T.C. Pécs, Term. Barátok Turista egyl. Pécs, Haksch L. Pécs, Osztertág
A. Pécs, Halász D. Pécs, Kertész I. Pécs, Maurer B Pécs, Nikelszky G. Pécs, Sán-
dor N. Pécs, Sebõk A. Pécs, Markotány M. Pécs, Fehér M. Szigetvár, Hermann J.
Pécs. ( 6 db hiányzik).

Leesett szögecsek: Szabómunk és nõk szakegyl. Pécs, Kemény B. Pécs,
Nyomdász Szöv. Pécs, Rosenthal M. és Fia Mohács.

Zászlócsúcs: Anyaga: krómozott fémlemez(réz?). Köpüs száron gömbös
nodus, ezen líra látható. Mérete: 46x17 cm. Jó állapotú.

Doboz: Feketére festett zárható fadoboz, bõr fogantyúval. Belül rekeszekre
osztva. A fedlapja csuklópánttal nyitható, ezen van elhelyezve belül a zászlólapot
tartó fedlap. A fedélen kívül kék-sárga színnel festett PGD 1910 monogram találha-
tó. A doboz mérete: 114x43,5x13 cm. Jó állapotú.

Egyensapka
Az egyesületek, harmadik gyakori, jellegzetes megkülönböztetõ ismertetõje

volt, a számukra készült, egyedi megjelenésû sapka. Errõl messzirõl fel lehetett is-
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merni, hogy viselõje hova tartozik. Akár országos egyesületrõl, akár egy kis helyi
egyletrõl volt szó. A Pécsi Gutenberg Dalkör is készíttetett egyensapkát tagjainak.
A dalkör sapkája fekete bársonyból készült, fekete bõrellenzõvel felszerelt puha tá-
nyérsapka. A sapkán körben, a város színeit, kék-sárga szalagot helyeztek el. A
szalagon elöl két gomb között kettõs aranyzsinór díszítés is van. Elöl a sapka köze-
pére arany sodronyból kialakított lant van felvarrva. Helyi mester munkája. A sapka
bélelésére felvarrt cégjelzés: Cser Gyula kalaposmester Pécs. A felirat alatt még
egy kör alakú negyedelt címer helyezkedik el, amelyet ágaskodó oroszlán és ló
tart. Részletei nem vehetõk ki.

Hanyatlás és felszámolás
A 30-as évektõl már megszûntek a dalárdáról az addig is szerény hírek. A

tagság leapadt, már a mûködést sem tette lehetõvé. 1932-ben fel is függesztették
mûködésüket. A folyamatban lévõ ügyek intézésre megbízást kaptak: Báthory Jó-
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zsef, Glück József, Pozsgay Gyula, Rosenberg Ernõ és Wollencsák Endre olvas-
ható egy levélben, amelyet 1933 áprilisában Pozsgay Gyula, mint megbízott elnök
írt alá. A Pécsi Ünnepi Héten 1933. június 3–11. között sok mûsor, köztük zenés és
kórusfellépések is voltak. Erre az alakalomra a Pécs idegenforgalmi irodája adott át
mutatós, erre a célra nyomtatott köszönõlevelet az ünnepség áldozatkész közre-
mûködõinek. Így kapott ilyen oklevelet Glück János régi Gutenberg dalköri tag is.
Ekkor a mûködésképtelen Gutenberg Dalkör helyett már feltehetõen a Pécsi Pol-
gári Dalkörben énekelt. Erre utal az Országos Magyar Dalosszövetség által 1933.
január 31-én kiállított díszes oklevél, amelyben tíz éven át a magyar dal szent
ügyét szolgáló daltestvérnek adtak át. Glück ezt a tíz évet a Gutenberg Dalkörben
töltötte, ahol énekes kórustag és a vezetõségnek is tagja volt. Viszont az oklevelet
Glück János Pécsi Polgári Dalkör tagjának címezték. 1934-ben még kísérletet tet-
tek a fennmaradásra. Pozsgay Gyula levélben közölte Nendtvich Andor polgár-
mesterrel 1934. március 7-én, hogy az Ágoston téri elemi iskolában, az egyesület
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régi helyszínén megkezdik mûködésüket. Majd 1935-ben már jócskán megfogyat-
kozott számú nyomdászok még vezetõséget választottak az 1935. február 15-én
megtartott közgyûlésen. Díszes fejléces levélen jelentették be az új tisztikart. El-
nök: Dr. Telegdi Sándor ügyvéd;. Ügyvezetõ elnök: Weigand István kõmûves mes-
ter; Karnagy: Dudás Géza énektanár, aranyérmes karnagy; Titkár: Bedõ Lajos gé-
pész, Mizerák János kereskedõ; Pénztáros: Pozsgay Gyula nyomdász; Szertáros:
Bátor József festõ mester és Zsilka Nándor festõ mester; Zászlótartó: Bátor József.
Választmány: Schuller Dezsõ kõmûves segéd, Gyulai István szobafestõ, Kassai
Imre szerelõ, Milkovics Imre tímár, Berg Antal festõ segéd, Szavai József bõrfestõ,
Józsa József porcelán-festõ. Egy 1938. szeptember 19-én kelt levélben az olvas-
ható, hogy az utolsó közgyûlés az 1935. évi volt és még másfél évig alapszabály
szerint mûködtek. Majd „a tagok csökkenésével a próbákat és a szerepléseket be-
szûntették. De az utolsó próbálkozások már nem vezettek eredményre. 1938. de-
cember 13-án a magyar könyvnyomdászok pécsi csoportjának Zrínyi u. 13. alatti
helységében megtartott közgyûlésen felvett jegyzõkönyv már a felszámolásról in-
tézkedett. Kaszapovics Ferenc elnök vázolta a nehézségeket, amelyek az egyesü-
let mûködését gátolták. Elsõsorban a tagok száma már olyan mértékben megfo-
gyatkozott, hogy nem tudtak céljaiknak megfelelni. Pénzkészletük sem volt, a
dalkör kiadásait sem tudták a továbbiakban fedezni. Az elnök javasolta a jelenlé-
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võknek, hogy a közgyûlés mondja ki a feloszlatást. A fönnmaradó vagyon a Ma-
gyarországi Könyvnyomdászok és Betûöntõk Segélyezõ Egyesületének pécsi cso-
portjához kerül, ha tíz éven belül a pécsi nyomdászok kebelébõl hasonló egyesület
nem alakul. A közgyûlés a javaslatot tudomásul vette. A felszámolás végrehajtásá-
hoz Pécs szab. kir. város polgármestere, a belügyminiszternek a feloszlatási köz-
gyûlést jóváhagyó rendelete alapján 1940. január 23-án kelt utasításával 30 napon
belül vagyonleltár készítését írta elõ, amelyet a városi számvevõséghez kell beter-
jeszteni felülvizsgálatra. Egyben felhívta a fõjegyzõ figyelmét arra, hogy az egyesü-
letet töröltesse a nyilvántartásból. 1941. május 17-én pedig intézkedés történt arra,
hogy a vagyonnyilvántartás felülvizsgálatát a belügyminisztérium alá rendelt városi
számvevõség végezze el. A vizsgálat 1941. július 14-én elfogadta kimutatásban
összegzett vagyontárgyak becsértékét 259 pengõt. A szerény vagyon kimutatása
az alábbi volt:

-1 db zászló 6 db szalaggal és 1 babérkoszorúval 100 P
-Egy harmónium 100 P
-Férfi vegyeskari mûvek (kották) 50 P
-Hangjegy doboz 1 P
-Mûkedvelõ doboz 1 P
-Szertári szekrény 1 P
-Felhívó síp 1 P
-Vezénylõ pálca
-Kotta nyilvántartó könyv
-Tagsági könyv
-Díszlampion 1 P
-Líra 2 P
Emléklap 2 P
Összesen: 259 P
Így az 1910-ben alakult dalárda, sok színes elõadással és fellépéssel a tar-

solyában, 1941-ben végleg megszûnt. Emléküket már csak néhány fakuló fénykép
és a szép jelvények õrzik.

A Dalárda karnagyai voltak: 1910 – Mühlberger János és Székely Márton;
1911 – Hormos Kálmán; 1912 – Köberling Károly és Piger Zoltán; 1922–1924 –
Haksch Lajos és Till Ferenc; 1926–1928 – Sperl Lajos; 1928 – Kheil Dezsõ;
1929–1931 – Dudás Géza

A zászló felvételeit Füzi István, a többit Hágen József készítette, amelyért köszö-
netünket fejezzük ki.
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SCHNEIDER IMRE

GRÓF KLEBELSBERG KUNÓ
kultuszminiszter révén került Trianon után Pozsonyból Pécsre

az Erzsébet Tudományegyetem

A br. Eötvös József kultuszminiszter által 1868-ban megalkotott népiskolai
törvény (XXXVIII. tc.) tette kötelezõvé az ország egész területén a 4–6 osztályos is-
kola elvégzését. Az írni, olvasni és számolni tudás szélesebb körû elsajátítását kí-
vánta elõsegíteni a kormányzat azzal, hogy a népoktatást 1908-ban ingyenessé
tette. Noha ezt követõen számos iskola épült, az oktatás jelentõs gátját jelentette a
társadalmi szerkezet elmaradottsága (nagybirtokrendszer, a nincstelen paraszt-
ság nagy száma) okozta nyomorúság, a nemzetiségi kérdés nem kielégítõ megol-
dása, az általános szegénység, a tízezrek elõtt álló kilátástalanság, amely végül is
az egy milliót meghaladó, elsõsorban az Egyesült Államokba irányuló népesség ki-
vándorlásához vezetett.

Az elhúzódó, megpróbáltatásokkal, nélkülözésekkel teli, hatalmas emberi-,
és anyagi veszteséggel végzõdõ I. világháború hatására a lakosság jelentõs része
demoralizálódott, destrukcióval társult politikai zûrzavar alakult ki, és a helyzet fel-
mérésére, áttekintésére, az ország érdekeinek elõtérbe helyezésére, adott eset-
ben képviseletére képtelen Károlyi Mihály és kormánya került a felszínre, amely
számos, az ország késõbbi sorsát kártékonyan befolyásoló, felelõtlen, ellentmon-
dásos és következetlen intézkedést hozott. Néhány hónap után, 1919 tavaszán a
zûrzavarral teli ún. Tanácskormány mûködött kerek négy hónapig. Az ezt követõen
Trianonban 1920. június 4-én aláírt békediktátum óriási kiábrándulást, számtalan
emberi tragédiát okozott és az országtól elcsatolt területekrõl hosszú éveken át tíz-
ezer számra menekülõk, a kiutasított közalkalmazottak, köztisztviselõk és diplomá-
sok befogadása mérhetetlen gondot jelentett az országnak. A korszak társadalmi
viszonyainak megértéséhez tartozik, hogy a békeszerzõdést aláírni kényszerült or-
szágban az infláció okozta általános elszegényedés keretében a középosztály, a
polgárság is tönkrement. Ugyanakkor sajátos ellentmondás volt abban, hogy a régi
középosztály tagjait túlnyomórészt közöny, meg nem értés jellemezte elsõsorban a
parasztság alapvetõ problémái, a földbirtokreform szükségessége, a népegész-
ségügy (óriási a tbc-ben megbetegedettek aránya!), a nyugdíjkérdés, a népmûvelt-
ség stb. iránt. Ennek a középosztálynak a tagjai egyben egy állami tanintézet el-
végzése után jogot formáltak valamilyen állami állás elnyerésére, de az ország
szellemi felemelkedésében nem kívántak többségében alkotó módon részt venni
és ily módon próbára tették az ország teherbíró képességét.

A Monarchia szétesése után szinte mindent a nulláról kellett kezdeni. Érthetõ,
hogy ilyen körülmények között felszínre kerültek azok az egyéniségek, akikben kellõ
kreativitás, problémamegoldó képesség volt, és elfogadható érveket tudtak felhozni
a tragédiából történõ kilábaláshoz. 1920 tavaszán Horthy Miklós kormányzóvá vá-
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lasztásával eldõlt, hogy az ország csak nevében lett királyság, de valójában parla-
mentáris köztársaság volt, amely nem adott teljes és titkos választójogot a lakosság-
nak és egész berendezkedésében konzervatív keresztény irányzatot követett. A gr.
Bethlen István miniszterelnökségével megalakult kormányban Klebelsberg Kunó
volt az, aki a kulturális építkezés jelentõségére felhívta a figyelmet, amelyet a béke-
szerzõdés sem korlátozott.1
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Gr. Klebelsberg Kunó

GRÓF KLEBELSBERG KUNÓ

1 Gr. Klebelsberg Kunó Magyarpécskán született 1875. november 13-án. Egyetemi jogi tanulmányait
Budapesten, Berlinben és Párizsban végezte. Államtudományi doktorátusa után 1898-tól segédfo-
galmazó a miniszterelnökségen, majd 1903-tól a nemzetiségi ügyek elõadója. 1904-ben a Julián
Egyesület ügyvezetõ igazgatója, 1906-ban néhány év múlva miniszteri osztálytanácsos ill. 1907-tõl
kezdve a miniszterelnökség nemzetiségi osztályának vezetõje. 1910-ben Közigazgatási bíró, 1914-
ben államtitkár a kultuszminisztériumban, 1915-ben a Hadigondozó Hivatal elnöke, 1917-ben mi-
niszterelnökségi államtitkár és még ugyanabban az évben a Magyar Történelmi Társulat elnöke.
1921 végén belügyminiszter, 1922 nyarán vallás és közoktatásügyi miniszter Bethlen István kormá-
nyában. Bethlen lemondása, 1931. augusztus 18. után Klebelsberg Kunó is kiválik a kormányból.
1932. október 11-én paratyphusban halt meg.
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A politikus
Klebelsberg akkor kapott miniszteri széket, amikor a politikai körvonalak már

tisztázódni kezdtek. 1921-ben miniszteri kinevezése alkalmával már komoly politi-
kai múlttal, és ami különösen fontos, az államigazgatásban jelentõs jártassággal,
gyakorlattal rendelkezett. 1907-ben, mint a nemzetiségi kérdésekkel foglalkozó
ügyosztály vezetõje konfrontálódott a korabeli magyar politika igen érzékeny és
legproblematikusabb területeivel. Mint a Julián Egyesület igazgatója Horvátor-
szágban, Szlavóniában és Bosznia-Hercegovinában élõ magyarok politikai, kultu-
rális, gazdasági ügyeivel, a Dunagõzhajózási Társaság, a DGT alkalmazottak
gyermekeinek oktatási, kollégiumi elhelyezési kérdéseivel foglalkozott. A Julián
Egyesülethez hasonló feladatként foglalkozott a Szent László egyesület elnöke-
ként az Erdélyben, a Kárpátokon túli területeken élõ magyarok gondjaival. Tisza
Istvánhoz hasonlóan mélységében értette a megoldatlan nemzetiségi gondok ha-
talmas veszélyét. Mint a Közigazgatási Bíróság bírója megismerkedett a legfonto-
sabb közjogi kérdésekkel és elmélyült a statisztikai és szociológiai kérdésekben.

A háború után a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja (KNEP) képviseleté-
ben tagja lett a nemzetgyûlésnek. Valamivel késõbb a KNEP-bõl kivált képviselõk-
kel együtt társult a kényelmes többséget biztosító Bethlen István Egységes Pártjá-
val, amely hosszabb idõn át biztosította a kormányzás politikai alapfeltételét.

Tudománypolitikája
Az akkori politikai rendszer élesen elválasztotta a magas kultúrát és tudo-

mányt a tömegek kultúrájától. Klebelsberg Kunó a „tudatos tudománypolitika” mû-
faját valósította meg és politikailag tájékozott, de ugyanakkor európai mûveltségû,
kimagasló tudással rendelkezõ szakembergárdát kívánt létrehozni. Meggyõzõdé-
se volt, hogy ennek a szellemi elitnek a kisugárzása messzire kihat. Ebben a mun-
kában óriási segítséget nyújtottak Tóth Lajos (1856–1926) államtitkár és különö-
sen a kitûnõ szervezõ Magyary Zoltán (1878–1945) késõbbi államtitkár.

A miniszter tudatában volt annak, hogy a fejlõdésben való elõrehaladásban
az ország földrajzi fekvése, ásványkincsekben való gazdagsága mellett jelentõs
szerepet játszik az oktatás szintje. Kimagasló jelentõséget tulajdonított az iskolá-
nak, a tanárok, a tanítók példaadó szerepének: nem kisebb a feladatuk a pedagó-
gusoknak az erkölcsi magatartás átadásában, az életre való nevelésben, a szorga-
lomra való ösztönzésben, a becsületre és megbízhatóságra való nevelésben.
Akkor vallotta ezeket az elveket, amikor az I. világháború után a megélhetési vál-
ság, az éhinség, az infláció, a szegénység, gyökértelenség feneketlen mélységei
mellett erkölcsi válság alakult ki, és a becsület, a hazaszeretet, a hûség, az önfelál-
dozás, az adott szó fogalmakat cinizmus járta körül.

A klebelsbergi tudománypolitika az egyetemek mellett a legfontosabb köz-
gyûjteményekben folyó kutatási és publikációs tevékenység összehangolását és
általában a hatékonyság növelését szolgálta a nagy átfogó intézményeket magába
foglaló Országos Magyar Gyûjteményegyetem felállításával 1922-ben, amelynek
az állományába tartozott a Szépmûvészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum,
az Iparmûvészeti Múzeum, az Országos Levéltár és az Egyetemi Könyvtár.
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Klebelsberg kezdetben Budapesten a lágymányosi részen kívánt új, az összes
egyetemi intézetet magába foglaló – a berlini Dahlemhez hasonló – campust kialakítani,
azonban a fõváros elzárkózott a lapályos rész feltöltésének költségeitõl. Ezt követõen
fordult érdeklõdése a vidéki egyetemek felépítése felé. Többször hangoztatta, hogy
„Példátlan áldozatkészséggel, a jövõbe vetett hittel, akarattal, erõkifejtéssel meg kell
menteni a magyar mûvelõdést, mert csak ezen az úton várhatjuk a szebb jövõt”.

A miniszter Pécsre telepítette a Pozsonyból, Szegedre pedig a Kolozsvárról
menekülni kényszerült Tudományegyetemet, és Sopronban letelepítette a nagy
múltú selmecbányai Bányászati és Erdészeti Fõiskolát.

Pécsett gr. Zichy Gyula püspök és Nendvich Andor polgármester a város ve-
zetõinek meggyõzésével épületeket biztosított a klinikák, az intézetek elhelyezésé-
re és elkezdte az egyes részlegek felépítését, ill. átalakítását. Tette ezt akkor, ami-
kor kezdetben többen ellenezték a pozsonyi egyetemnek Pécsre való települését.
Ennek a munkának a keretében került a Bábaképzõ Intézetbe a szülészeti és nõ-
gyógyászati klinika, a csapatkórházba a bõrgyógyászati klinika, a Julian Egyesület
épületébe a gyermekklinika. A közkórházban nyert elhelyezést a belgyógyászati és
a szemészeti klinika, valamint a gyógyszertani és közegészségtani intézet. A Ke-
reskedelmi iskola adott otthont a sebészeti klinikának, a Városi Tornacsarnok az
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A szegedi egyetem alapítása. Az asztalnál ülve Glattfelder Gyula megyéspüspök; középen állva:
Somogyi Szilveszter polgármester; jobbra állva: Klebelsberg Kunó. (Dombormû a szegedi egyetem

természettudományi kara szerveskémiai tanszékének falán. Szentgyörgyi István alkotása.)
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anatómiai, kórbonctani és törvényszéki orvostani intézetnek. A fõreáliskola épüle-
tébe kerültek az egyetemi hivatalok, majd az aula, az auditorium maximum, a jogi-,
és bölcsészeti kar, valamint az orvos-kémiai, fizikai, élettani-biológiai intézet.
Klebelsberg Kunó Pécsett 1923. október 14-én ünnepélyes keretek között megnyi-
totta a m. kir. Erzsébet Tudományegyetemet. 1928-ban felépült a Szent Mór Kollé-
gium. Ugyanakkor minden eszközzel lehetõvé tette, hogy Debrecenben befejezõd-
jék az 1917-ben elkezdett építkezés és 1923 szeptemberében felavatta az elsõ két
klinika-épületet.

Szegeden 1926. október 5-én a város által adományozott hatalmas területen,
a gyermekklinikának megfelelõ helyen Horthy Miklós kormányzó jelenlétében letette
az egyetem alapkövét, elõször a gyermek-, majd a szülészeti-nõgyógyászati klinikát
és a bõrgyógyászati klinikát építették fel. Ezzel csaknem párhuzamosan a Dóm téri
elméleti intézeteknek és más egyetemi intézeti egységeknek az építkezése folyt. Az
egyetem egészének ünnepélyes felavatása 1930. október 24-án ünnepélyes kere-
tek között a Rerrich Béla építész tervei szerint felépített Dóm téren történt. A minisz-
tert Szeged város díszpolgárává avatták. Szeged azzal is segítette az egyetemet,
hogy a professzorok elhelyezésére bérházat építtetett fel és kötelezettséget vállalt
arra, hogy 50 éven át évi 25 vagon búza árát bocsátja az egyetem rendelkezésére.
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Nemcsak Klebelsberget, a város vezetõségét is sok vád érte a bõkezûsé-
gért, a „pazarlásért” és a miniszter többször is hangoztatta, hogy „Olyan ország
nem volt, amely azért ment volna tönkre, mert kulturális célokra áldozott.”

A miniszter jelentõs tette volt, hogy 1927-ben létrehozta az Ösztöndíjtanácsot,
majd évekkel késõbb a Magyar Olimpiai Társaságot és megindította a kultúrdiplo-
máciai munkát; ennek keretében kiépült a Collegium Hungaricum rendszer (Berlin,
Bécs, Róma), ahol elhelyezést és tudományos kutatási lehetõséget kaptak a többhó-
napos–3 éves ösztöndíjjal tanulmányutat nyert fiatalok. Európa más fõvárosaiban is
mûködtek szerényebb körülmények között hasonló intézmények: Párizsban Magyar
Tanulmányi Központ, Varsóban Magyar Történeti Könyvtár. Az Egyesült Államokban
is létesült hasonló intézmény: a New Yorki Hungarian Reference Library. Ezekben
az intézményekben az 1920-as évek közepétõl-végétõl tanárjelöltek, mûvészek és
fiatal szakemberek százai fordultak meg és töltõdtek fel egész további életükre, a
munkásságukra kiható élményekkel és tudásanyaggal.

Az 1920-as évek elején az infláció és az alapítványok elértéktelenedése kö-
vetkeztében csõdbe került Magyar Tudományos Akadémiát jelentõs segéllyel tá-
mogatta, de financiális egyensúlyba akkor került az intézmény, amikor gr. Vigyázó
Ferenc hatalmas vagyonát az Akadémiára hagyta. Jelentõs esemény volt, hogy
Budapesten létrehozta a Testnevelési Fõiskolát, amely a maga nemében a legelsõ
hazai felsõoktatási intézmény volt. A miniszter kreatív mûködésének egy-egy állo-
mását jelentette, hogy 1927-ben felavatta a tihanyi Biológiai Kutatóintézetet és
1930-ban felépült az Országos Levéltár épülettömbje és az elvesztett ógyallai Csil-
lagvizsgáló pótlására a Svábhegyen építtette fel a csillagvizsgálót. A társadalomtu-
dományok területén fõfoglalkozású kutatóintézeteket hozott létre, a Magyar Szo-
ciográfiai Intézetet, és az Államtudományi Intézetet.

Oktatáspolitikája
A miniszter többször kijelentette, hogy „A kultúrpolitika hosszúlejáratú váltó

és az erõfeszítések gyümölcse késõn érik.” Oktatáspolitikai jellegû építõmunkáját
a reá jellemzõ alapossággal és magas követelményekkel végezte. Ugyanakkor fo-
kozott ütemet diktált környezetének, hiszen egyszerre több városban, több intéz-
mény felépítésében volt érdekelt. Tõle származik a mondás: „Sietnünk kell, mert
hátha letelik a sorstól engedélyezett óra.”

Klebelsberg iskolaprogramjának keretében a 6 osztályos elemi iskolára 3
éves továbbképzõ (ismétlõ) iskola épült ( 1921: XXX. tc.) A 8 osztályos elemi isko-
láról majd csak 1940-ben alkottak törvényt (XX. tc.)

Munkájának, mûködésének kétségkívül az volt az egyik legnagyobb ered-
ménye, hogy az ipari-, és szakiskolák létesítése mellett tanyai, falusi és városok
perifériás részein 3500 iskolai tanterem és 1750 tanítói lakás felépítését irányozta
elõ, amely sikeresen megvalósult. Ezt a programot az 1926. évi VII. tc. fektette le és
tette kötelezõ jellegûvé.2 Az ún. tanyai iskolák 1926–1930 között épültek fel és az
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2 A világháború után hatból mindössze öt tanköteles gyermek járt iskolába, az osztályok egyébként is
túlzsúfoltak voltak; Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében 31%-ban, Heves megyében 32.9%-ban nem
jutott hely a gyerekeknek. Az 1920. évi decemberi népszámlálás adatai szerint 1 090 715 analfabéta
volt Magyarországon!
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5000-ik iskolai tanterem átadására 1930. október 25-én Szeged Rókus városrészé-
ben került sor. Az 5000 objektum felépítése 64 350 000 P-be került (Nagy-Magyaror-
szágon 1867–1918 között állami és nem-állami népiskolák építésére 46 278 150 P-t
fordítottak). A legtöbb iskola Pest-Pilis-Solt-Kiskun (332), Jász-Nagykun-Szolnok
(98), ill. Csongrád vármegyében épült fel. Még a Dunántúlon, Zalában és Baranyá-
ban, így Zalátán, majd Pécs perifériáján, Istenkúton, Gyárvárosban is épültek népis-
kolák.

A kultuszminiszter megreformálta az óvónõképzést, és számos új kisded-
óvót építtetett fel elsõsorban az ipari munkásság által lakott részeken: Csepelen,
Kispesten, Pestújhelyen, Rákospalotán. Több százra megy azon települések
száma, ahol könyvtárak, kultúrházak jelentek meg a kulturális építkezés eredmé-
nyeképpen. A népiskolai program beindulása után az 1940-es évek elejére az
analfabetizmus 7%-ra csökkent. Ez a szám közép-keleteurópai mércével mérve
kedvezõ volt, mert lényegesen alacsonyabb volt a környezõ országok adataihoz
viszonyítva; ugyanakkor a nyugati országokban 5%, vagy ez alatt volt az írástu-
datlanok száma. Klebelsberg 1928-ban beterjesztette törvényjavaslatát a parla-
mentben a numerus clausus enyhítésérõl.3 Jelentõs szerepe volt a miniszternek
abban, hogy 1926-ban törvényt hoztak: „március 15-ének nemzeti ünneppé nyil-
vánításáról”, ill. abban, hogy 1929-ben rendeletet hoztak a „nemzeti zászló kultu-
szának elmélyítésérõl”.

A középiskolai reform kimunkálása során többségben voltak az egységes isko-
la hívei, akik lemondtak volna a klasszikus (latin) nyelv oktatásáról. Végül is elfogadás-
ra került a fiú-, és leány gimnáziumok kialakítása (elõbbi humán és reálváltozatban).

Megerõsítették a polgári iskolát (1927: XII. tc.). Az I-IV. osztályos polgári is-
kolába az elemi iskola négy osztályának elvégzése után lehetett beiratkozni. A pol-
gári iskola elvégzése után a gimnáziumba különbözeti vizsgával lehetett tovább
lépni, illetve szakmát tanulni.

Ezenkívül megalapította a középfokú mezõgazdasági szakiskolarendszert,
ahol a kis-, és középbirtokos földmûvesek fiai képzését lehetett folytatni.

1923-ban Szegeden létrehozta az öt-évfolyamos korszerû tanítóképzõ inté-
zetet és megalapította a Polgári Iskolai Tanárképzõ Fõiskolát. A polgári iskolai ta-
nárképzés színvonalát emelte azáltal, hogy a fõiskolát összekapcsolta az egye-
temmel: a fõiskolai hallgatók megadott óraszámban az egyetemen is kötelesek
voltak elõadásokat hallgatni. Ezzel együtt járt a tanítóképzõ-intézeti tanárok képzé-
se. Budapesten felépíttette a Nemzeti Sportuszodát.

A ’20-as évekbeli nagy nyomorúság idején többen voltak, akik túlzottnak tar-
tották a négy egyetem fenntartását a megcsonkított ország körülményei között.
Klebelsberg Kunót 1925-ben Pécsett a m. kir. Erzsébet Tudományegyetem dísz-
doktorává avatták és a beiktatási beszédében jelentette ki többek között: „Én min-
den kulturális intézményhez a végsõkig ragaszkodom. Ragaszkodom az utolsó
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3 Az 1920-ban hozott XXV. tc. korlátozta a zsidó származású hallgatók egyetemi felvételét. A hazai és
nemzetközi illetékes szervek tiltakozása hatására ez a megszorítás fokozatosan lazult. Meg kell em-
líteni, hogy Pécsett Entz Béla professzor, a kórbonctani intézet igazgatója, tartós dékáni mûködése
idején nagyvonalúan mellõzte, liberálisankezelte ezt a rendelkezést.
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óvodához egy piciny dunántúli faluban is. A magyar kultúráért folytatott harcban
egyetemet veszíteni nem akarok”. Két évvel késõbb, 1927-ben Rómába látogatott,
ahol az egyetem díszdoktorává avatták.

A Horthy-korszak társadalma hierarchikus és nagymértékben zárt volt, de
nem volt mozdulatlan. Az oktatási rendszerben történt elõrelépések és a tanulók
szociális összetételének változása, az ipari szektor (még ha szûk) lehetõségei mind
elõsegítették a társadalom mobilitását. A parasztság adta a mobilitás legszélesebb
bázisát és a felemelkedésük útja volt számukra munkássá, altisztté, iparossá válni.

Klebelsberg az erõs, kimûvelt európai szintû értelmiségi középosztály, pol-
gárság folyamatos frissítését természetes módon tervezte és hajtotta végre. Tény,
hogy ez a társadalmi réteg az 1920-as években épp úgy, mint korábban részben a
dzsentri rétegbõl, részben az értelmiségbõl verbuválódott. A miniszter ennek az
osztálynak az erõsítését, ugyanakkor összetételének szélesbítését, felkészültsé-
gének fokozását fontos feladatnak tartotta. (A kultúrpolitikában csak az 1930-as
évek közepén, végén kerül a sor arra, hogy tudatos tehetségkutatással és tehet-
séggondozással a falusi lakosságból, és munkásságból minél nagyobb mértékben
válogassák ki és tanítsák azokat a fiatalokat, akik az ország értelmiségi rétegét
számszerûleg is jelentõsen erõsítenék).

A fenti iskolatípusok mellett korszerûsítette az iparos és kereskedõ tanoncisko-
lákat és modernizálta a bennük folyó elméleti és gyakorlati képzést. A miniszter rendel-
kezései késõbb egyrészt lehetõséget adtak arra, hogy az értelmiségi középosztály ter-
mészetes módon „alulról” töltõdjék, másrészt arra törekedett, hogy a paraszt és
munkásfiatalok, ha a maguk társadalmi közegükben maradnak, kapjanak alapos mû-
veltséget, álljon számukra rendelkezésre megfelelõ intézményrendszer és oda való-
ban be is jussanak. Klebelsberg Kunó mondása volt, hogy minden pedagógus legyen
„tehetség-halász”, aki az értelmes, jó felfogású fiatalokat adott esetben kiemeli és szá-
mukra kollégiumi elhelyezést biztosíttat. Utóbbira megvolt a lehetõség.

Klebelsberg oktatáspolitikája általános volt: a tanyai, falusi elemi iskoláktól a
tanonciskolákon át az egyetemekig terjedt. Tõle származik a mondás: „Nem népis-
kola vagy egyetem, hanem népiskola és egyetem!” Koncepciózus oktatáspolitiká-
jával, egyetemi támogatási rendszerével kapcsolatban nyomatékosan kijelentette,
hogy „a kultúra olyan kincs, amelyet puszta õrzéssel nem lehet megtartani, az
egyetemeken kutatni kell.” A fent vázolt, a kultúra minden szintjét érintõ építkezé-
sek területén magas igénnyel érvényesült a szakmai tudás, hiszen hosszú távra
szólt az alapok lerakása. A több százmillió pengõt kitevõ kulturális költségvetés for-
rásának hátterével kapcsolatban tudnunk kell, hogy a trianoni békeszerzõdés meg-
tiltotta a katonakötelezettséget, csupán kis létszámú hivatásos hadsereget, limitált
számú rendõrséget, csendõrséget engedélyezett. Ennek ellensúlyozására az ele-
mi katonai kiképzést elbújtatták az iskolákban a testnevelést szolgáló leventekép-
zés mögé. A mûvelõdésügy magas költségvetési hányada ennek megfelelõen te-
hát részben katonai költségvetés volt. Többször hangzott el Klebelsberg szájából a
kijelentés: „Ne feledjük, hogy a magyar hazát ma elsõsorban nem a kard, hanem a
kultúra tarthatja meg.”
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Megvalósult amit eltervezett?
A kultuszminiszter erkölcsi felelõsségének, kötelességének tekintette, hogy

a Trianon utáni idõszakban a kor gondjai, fájdalmai között a jövõbe nézve reális
alapokat tervezzen. Munkája során a szellemi tõkével, mint „nyersanyaggal” szá-
molt, még akkor is, ha ennek nem volt tudatában. Õ is tudta, hogy az értelmiséget
nem lehet improvizálni és a legfontosabb erõforrásunk az ország, a nemzet szelle-
mi vagyona, amit a tudás, a tehetség, a szorgalom és az erkölcs biztosít. A minisz-
ter munkája ellen hatottak többek között az általános szegénység, a parasztság je-
lentõs részének siralmas helyzete, a tõkeszegénység, az idõ szûkös volta és a
defetizmus. A húszas évek végén, a harmincas évek elején megjelenõ gazdasági
válság, sok százezrek nélkülözõ gondjai, a szociális társadalmi feszültség nem
kedveztek a fejlõdésnek és ugyanakkor az ínség kedvezõ táptalajt adott a társadal-
mon belüli jobb-, és bal oldali polarizálódásnak, politikai befolyásolhatóságnak. Kü-
lönösen faluhelyen támadták õt sokan az általános tankötelezettség miatt.

Maradandó lett viszont ebbõl a munkából az egyetemeken felhalmozódott
magyar tudástõke, amelynek világszerte megbecsült tagjai voltak a pályájuk ele-
jén, vagy delén álló értelmiségiek, szakemberek és a szorgalmuk, tehetségük ré-
vén értékükben kibontakozó, mûveltségükben kiemelkedõ, tudáshordozó iparo-
sok, kereskedõk. A Klebelsberg által létrehozott infrastruktúra kamataiban még ma
is ható polgárosító erõt és lehetõséget adott. Mint a mûvelõdéstörténetben is jártas
szakember, ill. politikus azáltal tudott segíteni a társadalmon, hogy tudást, mûvelt-
séget biztosított. Óhatatlanul is vallotta Apáthy István (1863–1922) gondolatait: „A
nagy nemzetek emelik fiaikat, a kis nemzetek fiainak kell emelniük saját nemzetü-
ket.” Az akkori idõk sanyarú és megosztott, nem lenyugodott körülményei között a
miniszter nem az akkori jelennek, hanem félévszázadokra elõre gondolkodott és
formálódott a jövõ az általa létrehozó intézményekben.

Szerencsés idõszakban került mint avatott, és a kulturális építkezésben já-
ratos szakember a kultuszminiszteri tárca élére, és zseniális módon kihasználta
azt a lehetõséget, hogy országszerte óriási kulturális beruházásokat hajthasson
végre. A sors kegyes lett volna hozzá, ha mûködése után legalább két generáció
szerencsés alkotó békében élve – a megkezdett földosztó program megnyugtató
befejezése után – a lakosság nemcsak anyagilag gyarapodott volna, hanem ez tet-
te volna lehetõvé a lakosság mûvelõdési, kulturális szintjének jelentõs emelkedé-
sét és a szociális feszültség csökkenését, a társadalom tartását. Sajnos ez nem kö-
vetkezett be. A gazdasági válság által felszínre került társadalmi nyugtalanság,
szociális elégedetlenség eredményezte azt, hogy a Bethlen kormány megbukott és
kerek tíz év után az ország sajnálatosan ismét háborúba keveredett.

Visszapillantás a mából a (közel)múltba
Klebelsberg Kunó tudta és hirdette, hogy az egyetemek óriási fejlõdési lendü-

letet adnak a „befogadó” városnak: „A vidék felvirágoztatása, a városiasodás és kul-
túra között sorsdöntõ az összefüggés. A legfontosabb városképzõ elemek egyike az
egyetem.” Az egyetem nemcsak a befogadó város, hanem az egyetemi várost körül-
ölelõ régió életét is fermentálja. Ez történt Pécs esetében is, mert a város nemcsak
kultúra, mûvelõdés, gazdaság, munkahelyteremtés vonatkozásában gyarapodott,
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de nemzetközi kapcsolatok, együttmûködések tekintetében igen jelentõsen gazda-
godott. A magas színvonalú közoktatás technikai fejlõdést, gazdasági megerõsödést
hozott számos pozitív vonással. Sok százra megy azoknak a fiataloknak a száma,
akik a pécsi egyetemrõl hosszabb ösztöndíjjal külföldi egyetemeken tanultak és ha-
zajõve óriási lendületet adtak a nemzetközi keretbe bekapcsolt és számos esetben
igen jelentõs eredményt hozó tudományos programoknak.

A II. világháborút követõ idõ, a politikai-társadalmi változás tudomásul vette
Klebelsberg Kunó alkotásait, de érthetetlen módon agyonhallgatta. Ennek a négy
évtizedes szellemi szilenciumnak az eredménye ma az, hogy itt Pécsett és környé-
kén alig ismerik az egyetemet letelepítõ kultúrpolitikus tevékenységét, akinek a Po-
zsonyból menekült egyetem városunkba helyezését és mûködésének megindulá-
sát köszönhetjük.

Ez az agyonhallgatás eredményezte ismeretlenség vezetett odáig, hogy
Klebelsberg Kunóra, Szegeddel és Budapesttel ellentétben Pécsett nem emlékez-
tet tér, utca, vagy intézmény és köztéri szobra sincsen. Születési, vagy halálozási
évfordulói alkalmával nincs hol emlékezni rá. Klebelsberg a pécsi Tudományegye-
tem díszdoktora és a város, a régió igen sokat tehetne azért, hogy méltó gesztussal
áttörjön ez a méltatlan hallgatás, a (látszólagos) tudomásul nem vétel.

A PTE Általános Orvosi Kar szakosztályülésén 2009. március 23-án elhangzott elõadás alapján.
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PÁVA ISTVÁN

CSEPPBEN A TENGER.
EMLÉKLAPOK 1944/45-RÕL. II. rész

Ahogy közeledett a nemzetgyûlési választások idõpontja, úgy került egyre in-
kább az elõtérbe a „ki kit gyõz le” kérdése, elsõsorban a rendõrségen belül. Érdekes
módon elsõsorban a szociáldemokrata párt szervezete indította a támadásokat a
mindinkább kommunista kézbe kerülõ karhatalomnak a ténykedését kritizálva, polgári
erõk szívesen csatlakoztak ezekhez a lépésekhez. Amint a Nemzeti Bizottság szep-
tember 26-i ülésének jegyzõkönyvébõl olvasható, szóvá tették, hogy a „rendõrség
munkája számtalan esetben sok kívánnivalót hagy maga után… A rendõrség, fõleg a
vidéki rendõrség ellen igen sok panasz van… A politikai üldözés aggályos jelenség…
A szentlõrinci rendõrkapitány azzal fenyegetõzik, hogyha valaki nem úgy tesz, ahogy
õ akarja, akkor azt internáltatja.” Más felszólaló szerint a „rendõrség nem áll hivatása
magaslatán… ténykedése nem tiszta, mert alaptalan feljelentéseknek hitelt ad…”1

A polgári oldal abban látta a Nemzeti Bizottság feladatát, hogy közérdekbõl
akadályozza meg a rendõrség „terrorista akcióját”. Az elnök alapelvként emelte ki,
hogy a rendõrség ne tartóztasson le senkit, amíg az ügyet ki nem vizsgálták. Az el-
hangzott konkrét esetekkel és vádakkal szemben szánalmasan gyenge volt az MKP
érdekeit védelmezõ népügyész állásfoglalása, amely a rendõrség elleni támadást
„visszautasítja” s azt a tényt, hogy ezek az esetek a közelgõ választásokkal lennének
összefüggésben „kereken” utasítja vissza.

A fõispán az 1945. augusztus 29-én kelt 2. számú bizalmas jelentésében kö-
zölte a belügyminiszterrel, hogy „különösen a falvakból érkezett sok panasz a rendõr-
legénység visszaélései miatt. Nem emelte a fegyveres testület tekintélyét az sem,
hogy a „lakáshivatalba bejárnak a rendõrök, feljegyzik az üres lakásokat s odaadják
rendõrtársaiknak, amíg az üres lakáscímet benyújtó kérelmezõ nem jut lakáshoz”. A
lakásügyi eljárás során a Lakásügyi Döntõbizottságnak határozatait a rendõrhatóság
kiküldöttei nem veszik figyelembe.

A késõbbiek során még élesebb vádak hangzottak el, mondván, hogy „naponta
érkeznek panaszok, hogy a rendõrség tudtával vagy asszisztálásával fosztanak meg
embereket értékeiktõl… Vörös rendõrkapitány nem tud rendet teremteni”. Még azon
javaslat is elhangzott, hogy terjesszék ki az igazolási eljárást a rendõrségi állományra
is, mert „megdöbbenten észlelték, hogy a demokrácia rendõrségének tagja, aki az-
elõtt nyilas volt és németbarát.”

A Vörös László rendõrkapitányi kinevezését támogató fõispáni felterjesztésre
hosszú ideig nem érkezett válasz, de elérkezett a sokak által reménnyel és bizalom-
mal várt országos választások idõpontja. 1945. november 4-én 92%-os részvétel mel-
lett az ország népe bizalmat szavazott a Független Kisgazdapártnak. A gyõztes a

96

1 A belügyminiszter csak 1946. augusztus végén tette meg azt az „engedményt”, hogy az internálás
jogát csak „néhány szerv” tarthatja meg, s nem minden rendõr, mint korábban. = Moszkvának jelent-
jük… i.m. 129. p.; Nagy Ferenc… i.m. I: 152. p.; Bibó István életút dokumentumokban. Budapest,
1995. 16., 35., 36., 38., 47., 51., 227., 223., 247., 257. p.; BML Fõispáni iratok 1023/1945., Nemzeti
Bizottság jegyzõkönyvei, Új Dunántúl és Dunántúli Népszava korabeli számai.
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voksoknak 57 %-át kapta, a Magyar Kommunista Párt 16,9%-ot, a Szociáldemokrata
Párt 17,4%-ot ért el. Hatvan év távlatából visszatekintve alig hihetõ, hogy Baranya
megyében a kisgazdák kapták a szavazatok 61,6%-át, a kommunisták 16,4%-ot és a
szociáldemokraták 17,3%-ot.

A tömegek azt hitték, hogy a választás után csökkenni fog a szovjetorosz befo-
lyás, abban reménykedtek, hogy a Kreml betartja azon ígéretét, mely szerint Magyar-
ország függetlenségét és belpolitikáját nem fogja befolyásolni. Azt várták, hogy ha-
marosan megtörténnek az önkormányzati választások is és remélték, hogy gyökeres
változások lesznek a rendõrség összetételében. Híre járta, hogy a hirtelen haragú
Vorosilov marsall a Szövetséges Ellenõrzési Bizottság elnöke magához rendelte és
megrugdosta az õt gyõzelmi reményeivel félrevezetõ Rákosi Mátyást.

Az események azonban rövidesen megmutatták, hogy az ország többségének
akarata nem volt elegendõ a megszálló hatalom nyers nyomásával szemben. Kemény
harc indult meg a gyõztes kisgazdák és a kommunisták közt a belügyi tárca birtoklásáért.
A kisgazdák Kovács Bélát, az erõskezû parasztembert akarták a belügyminisztérium
élén látni. Napokig tartó makacs tárgyalások után az MKP beleegyezett, hogy a kisgaz-
dák átvehessék a belügyminisztériumot. November 11-én az Új Dunántúl közölte is az új
kormánylistát s benne Kovács Béla belügyminiszterségét.

Vorosilov állandó tájékoztatást kért a kormányalakítási tárgyalásokról, a Szövet-
séges Ellenõrzõ Bizottság angol-amerikai tagjai távol tartották magukat, azon a címen,
hogy a kormányalakítás magyar belügy, amelybe nem kívánnak beleszólni. Az ameri-
kai kormány képviselõje Nagy Ferenc tudomására hozta, hogy „semmiféle támogatás-
ra” az oroszokkal szemben nem számíthat. Az MKP kezdettõl fogva azt vallotta, hogy
akié a rendõrség, azé a hatalom. „A hatalmat pedig nem adhattuk át és nem is akartuk”
emlékezik vissza Vas Zoltán, ezeknek a napoknak kimagasló szereplõje.

A miniszterek tényleges kinevezése elõtti napon tartott pártközi értekezleten
Rákosi bejelentette, hogy az MKP nem vesz részt a kormányzásban, ha nem kapja
meg a belügyi tárcát, mert a kommunistáknak védelemre van szüksége a kisgazdák
terrorjával szemben. Kézenfekvõ volt, hogy a kommunisták távolmaradása esetén
példájukat követni fogja s szociáldemokrata és a parasztpárt is, márpedig Vorosilov
csak egy koalíciós kormány megalakulásához adta hozzájárulását.

„Nem volt más választásunk, át kellett adjuk a belügyi tárcát” írja keserûen
Nagy Ferenc emlékirataiban. A belügyi vezetés megszerzése Moszkva találmánya
volt, melyet mindenütt megvalósított, ahova csak betette a lábát, még Ausztriában és
Finnországban is. Ez vezetett a hatalom fokozatos meghódításához, illetve a politikai
rendõrség kézhezvételéhez. Mint azt Rajk késõbb elmondotta Magyarországon a „fel-
szabadulás után a rendõrségen belül sikerült legjobban a régi embereket felváltani
újakkal. A rendõrség valamennyi fontos osztálya a kommunisták kezére került. Az
MKP volt az, mely elsõnek értette meg a rendõrség fontosságát s kiharcolta, hogy azt
kezébe vegye s onnan ki ne engedje” Amint arra Péter Gábor is hivatkozott, a politikai
rendõrség lényegében a „mi kezünkben van. Igaz, az országos rendõrparancsnoknak
két helyettese más pártoknak a tagja, de õk csak másodrendû kérdésekkel foglalkoz-
nak s mi mindent megteszünk azért, hogy ne tudjanak arról, amit nem kell tudniuk.”2
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2 BML Nemzeti Bizottság jegyzõkönyvei, Boros hagyaték, MKP anyag 16–28 fond.; Nagy Ferenc…
i.m. 212–16. p.; Juhász László: Demokrácia és diktatúra = Magyar Nemzet, 2000. márc. 6.; Varga
László… i.m.; Moszkvának jelentjük… i.m. 170. p.
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Az MKP politikai taktikából nem a zsidó származású Farkas Mihály politikai ál-
lamtitkárt, hanem a keresztény eredetû s a földosztó miniszter népszerûségét élvezõ
Nagy Imrét küldte a kormányba belügyminiszternek. A hiúságában megsértett Farkas
ettõl kezdve lett engesztelhetetlen ellensége Nagy Imrének.3

Nagy Imrétõl alkatánál, természeténél fogva távol állott az a feladat, hogy irá-
nyítási és ellenõrzési pozíciót töltsön be a tárca élén. A róla készített szovjet elemzés
szerint még a földmûvelésügyi minisztériumban sem mutatkozott „energikus ember-
nek”, így alig négy hónappal késõbb betegségére hivatkozva le is mondott. Helyére a
hazai illegális mozgalomban és a spanyol polgárháborúban kipróbált, harcedzett
kommunista káder került, Rajk László.

Nagy Imre, bár hangoztatta, hogy „erélyes, kemény kézzel véget kell vetni a
rendõrség munkájában itt-ott még megnyilvánuló túlkapásoknak”, lényegében sza-
bad folyást engedett a dolgoknak abban a mederben, melyet Zöld Sándor, majd Far-
kas Mihály államtitkár, Kádár János, a budapesti fõkapitány helyettes és az Andrássy
út 60. szám alá beköltözött Péter Gábor kialakított. Az õ égisze alatt történt például
Szentesen Lakos József rendõrkapitány soha ki nem vizsgált és meg nem torolt lemé-
szárlása 1946. március 7-én a kórházi ágyon. Ez jellemezte Nagy Imre magatartását
a már hónapok óta húzódó pécsi kinevezések ügyében is.

„Izgalom a rendõrségen. Megjöttek a kinevezések és meglepetéseket hoztak”,
írta november 24-én a Dunántúli Népszava. A félhivatalos értesülések szerint a kineve-
zések túlságosan nagy meglepetéseket okoztak, úgy egyénileg, mint pártszempontból.
A hangulat rossz, mert még a kinevezetteket is „ledegradálták”. Olyanok is maradtak az
állományban, akiket a közgyûlés nem is ajánlott. Az a Vörös László lett a fõkapitány, aki
a választás során alulmaradt, s akinek a helyi MKP újság szerint „egy húszfõnyi össze-
esküvõ csoport az orosz hatóságok segítségével ki akarta törni a nyakát.” „Nem ültek el
az izgalmak a rendõrségi kinevezések miatt” – folytatja november 25-én a Dunántúli
Népszava. „Az elégedetlenség és izgalom nem ült el, hanem fokozódott. Felzaklatott
hangyaboly a kapitányság, elsõsorban a detektívtestület tiltakozik, memorandumot ké-
szítettek, de felterjesztéssel éltek a rendõrtisztek is. Sérelem van a minõsítések terén,
sõt igazságtalanságok történtek.”

Az SZDP Pécs-Baranyai szervezete tiltakozott a rendõrségi kinevezések ellen.
A jogsértések sorozata miatt a párt a kinevezések megsemmisítését és a sérelmek
orvoslását követelte a belügyminisztertõl. Ennek során hivatkoztak a törvényhatóság
közgyûlésének szeptember 14-i határozatára, Minker, Komáromy és Gál megválasz-
tására. Rámutatott a párt, hogy a felterjesztés elkésve történt meg s Erdei az orszá-
gos választásokat követõ interregnumban, november 10-én írta alá a kinevezéseket.
Ezzel teljesen figyelmen kívül hagyta a megválasztott személyeket, ellenkezve a vo-
natkozó rendelkezésekkel. Eme kinevezések nemcsak megszegték a törvényes elõ-
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3 Rákosi Mátyás 1945. április 7-én Dimitrovhoz intézett szigorúan bizalmas levelében – többek között
– az alábbi tájékoztatást adta: „Új veszély a hazatérõ zsidók felbukkanása, akik korábban munkás-
századokban voltak és most hazatértek. Megjátsszák, hogy született antifasiszták, belépnek pár-
tunkba. Szinte kivétel nélkül sejtelmük sincs a kommunizmusról, viszont intelligensek, ügyesek és a
falvakban és kisvárosokban valamint a rendõrségnél hamarosan vezetõ befolyásra tesznek szert.
Északnyugat Magyarországon, valamint Budapesten a pártot erõsen elzsidósodottnak tekintik. E
munkaszolgálatosok jelentõs része korrupt karrieristának bizonyul, és nagy kárt okoz pártunk tekin-
télyének”. = História 1991/5–6. 55. p.
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írásokat, de olyan számarányú eltolódásokat okoztak a pártállásokban, melyek sem
az erõviszonyoknak, sem pedig a pártközi megállapodásoknak nem feleltek meg. Sé-
relem érte ezáltal a demokratikus többséget alkotó két pártot, a független kisgazdákat
és a szociáldemokratákat is.

Kiemelte a tiltakozás, hogy a Vörös vezetése alatt álló rendõrség munkájában
sok kifogás található, amelyek a rendõrség intézményét népszerûtlenné tették s presz-
tízsét súlyosan érintették. Éppen ezért vonta meg tõle a közgyûlés a bizalmat. Az éles
tiltakozás szerint az SZDP a kinevezéseket érvénytelennek tekinti, azok hatálytalanítá-
sát követeli s ragaszkodik a megválasztottaknak kinevezéséhez. Külön sérelmezték a
törvényhatósági felterjesztéshez nem kötött rendõrtisztek kinevezését számos sza-
bálytalanság miatt. Aggodalommal állapított meg az SZDP tagoknak alacsonyabb
rendfokozattal történõ kinevezését. A háromhasábos újságcikk végezetül megállapítot-
ta a város és vármegye közönségének minden rétegében észlelhetõ nyugtalanságot és
visszatetszést, s a sérelmek sürgõs orvoslását követelte. Pénteken, november 30-án a
déli órákban a városi és vármegyei rendõrségen a kedélyek hullámzása kicsapott a
medrébõl – értesít a Dunántúli Népszava. A jobboldali érzelmekkel aligha gyanúsítható
Gyenes Rózsa újságíró riportja szerint a „nõk sírtak, sok férfi lehajtott feje is csillogó
könnyeket takart. Ekkor hirdette ki Vörös László a kinevezettek névsorát.” Aznap reggel
telefonüzenet is jött a belügyminisztertõl (ekkor már Nagy Imrétõl! P.I.), hogy a ki nem
nevezetteket azonnal el kell bocsátani. Sok kisember egyik napról a másikra állás nél-
kül maradt. A városi rendõrség 130 emberébõl 55 fõ, a vármegyénél 99-bõl 33 maradt
meg állásában. Vörös elcsukló hangon olvasta fel a kinevezéseket és azt mondta, írja-
nak memorandumot a miniszterhez, a pénteki minisztertanács talán korrigálja a sérel-
meket. „Pártsérelem, egyéni tragédiák, munka-bénulás egy kicsit sok, ha már demokrá-
ciának mondjuk ezt a mi államunkat” – kommentált a cikkíró. December 2-án a
Dunántúli Népszava polémiába keveredett az MKP helyi orgánumával, mondván, hogy
„laptársunk teljesen figyelmen kívül hagyja az egész ügy eredetét és körülményeit.” Tol-
nai polgármesternek Szakasits Árpáddal folytatott telefonbeszélgetését követõen a
szociáldemokrata küldöttség a belügyminiszterrel ismertette a helyzetet. Nagy Imre
„meglepetéssel vette tudomásul a történteket s azonnal szigorú vizsgálatot rendelt el.
Komoly ígéretet tett az ügy kivizsgálására. Élénk érdeklõdés kíséri az ügy fejleményeit.”

Miközben Vörös elvtárs szorgalmas tanulásra buzdította az MKP központi
pártiskolájának hallgatóit, valamint éjszakai kijárási tilalmat rendelt el, a kinevezések
egyre „nagyobb hullámot vertek” s az izgalmak, melyeket felkavartak tovább tarta-
nak… Nyugtalanság támadt városszerte s a nyugtalanság indokolt – számolt be a
hangulatról a szociáldemokrata napilap. Amint egy nappal késõbb értesültünk, a
Nemzeti Bizottság is magáévá tette az SZDP tiltakozását a rendõrségi kinevezések
miatt. A szótöbbséggel elfogadott döntést az Országos Nemzeti Bizottsághoz terjesz-
tették fel, s felkérték a belügyminisztériumot bizottság kirendelésére, hogy a pártok
bevonásával vizsgálja ki a panaszokat, orvosolja a sérelmeket s megelégedésre likvi-
dálja az egész ügyet. Mint a Nemzeti Bizottság ülésérõl felvett jegyzõkönyv tanúsítja,
„súlyos sérelem” érte a város és megye Nemzeti Bizottságát, amikor december elején
nyilvánosságra került a B.M. által foganatosított rendõrségi kinevezések ügye. A mi-
niszter olyan egyéneket is kinevezett tisztnek, akiket a Nemzeti Bizottság nemcsak,
hogy nem ajánlott, de el is utasított. A Bizottság tiltakozott, mert miközben megbízha-
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tó szakembereket eltávolítottak a testülettõl, a „jelenlegi vezetõ csak a kommunista
párt által ajánlottakat vette fel.”

December 6-án „Így neveztek ki a rendõrségen” címmel újabb cikk foglalkozott a
kinevezéseknél érvényesülõ egyoldalúságról, név szerint felsorolva az elõléptetett kom-
munista-párti tiszteket és detektíveket. A Nõegyletben tartott szociáldemokrata párttájé-
koztató december 9-én külön foglalkozott a rendõrségi ügyekkel, s hangsúlyozta, hogy a
párt mindent el fog követni a törvényes álláspont érvényesülésére.

A város törvényhatósága nagy többséggel elfogadott feliratban fordult a kormány-
hoz, kérve a fentiekben már ismertetett okok alapján a kinevezések revízióját. Az SZDP
eredetileg tiltakozni akart, mivel a belügy a felterjesztett javaslatok mellõzésével oldotta
meg a kinevezéseket. Krancz Pál, aki az országgyûlési választásokon Farkas Mihály
után a helyi lista második helyén szerepelt, ellenezte a javaslatot, mondván, hogy az
ügyet pártszempontól „fújták fel” s Vörös ellen minden alapot nélkülözõ személyi hajsza
indult meg. (Márpedig, másnap az MKP helyi újságjában a meglepõdött olvasók egy há-
romhasábos cikkben arról értesültek, hogy Vörös László jó ember, rongyos télikabátban
jár, esze, jósága lelkiismerete elviszi az igazsághoz, lényegében igazi demokrata. Csak
az a baj, hogy a szíve vezeti. Sok embernek adott kenyeret pártkülönbség nélkül, 26 km-t
gyalogolt hófúvásban, hogy elbocsátott rendõreiért közbenjárhasson a miniszternél. Ami-
lyen erélyes, kemény rendõr, olyan szelíd, jóságos vizsgaelnök írta róla már korábban a
helyi sajtó.)

Tolnai polgármester indítványára – aki rövid pár év múlva „rendõri túlkapá-
sok”-nak” lett az áldozata, a bizottság úgy határozott, hogy a pártharcok elkerülése
céljából kérjék a belügyminisztert, hogy a szociális és közrendészeti szempontok fi-
gyelembevételével, mindenki megelégedésére oldja meg az egész rendõrségi ügyet.
(Az adott pillanatban az õrszemélyzet 70 tagja volt kommunista, azaz a létszám 31
%-a, szemben a választáson elért 16,9%-al!)

A belügyminiszter fel is használta a felajánlott aranyhidat a visszavonulásra.
1946. január 21-én Vöröst Budapestre helyezték. Könnyûszerrel hozhatták meg ezt a
tisztáldozatot, mert a Magyar Közlöny december 8-i számában megjelent a Vörös-ügy-
ben eléggé kétértelmû magatartást tanúsító Boros István fõispán felmentése (buzgó
szolgálatainak elismerése mellett). Boros István az elsõ világháború hadifoglyaként is-
merte meg a bolsevizmus eszméit, tipikus tanárember volt. Mint naiv „filosz” idegenül
mozgott a koalíciós idõk politikai útvesztõiben. Jobban érdekelte az evolúció tanának
fejlõdése és kérdései, ebben a témakörben még fõispán korában is szívesen adott elõ
ismeretterjesztõ rendezvényeken. Elnöke lett a Magyar-Szovjet Mûvelõdési Társaság
pécsi csoportjának, de mint meghívott veterán inkább Oroszország flóráját és faunáját
ismertette – különös tekintettel a kígyókra, mintsem a Nagy Októberi szocialista forra-
dalom eszméit és eseményeit. Nem tartozott 1944 elõtt sem a munkásosztály a mártí-
romságot szenvedõ tagjai közé, kereskedelmi iskolai tanárként tevékenykedett, majd
egy biztosítótársaságnak volt a hivatalnoka. Az 1944. december 2-án húsz fõvel megin-
dult pécsi kommunista szervezetnek volt 1945. január 20-ig titkára s az Ideiglenes Kor-
mány 23/1945 M. E. rendelete alapján lett Baranya vármegye és Pécs város fõispánja.
Ezt a posztot decemberig töltötte be. Feladatát igyekezett az adott kor korlátai között
lelkiismeretesen ellátni. Az újjáépítés ezer gondja mellett folyamatos levelezést folyta-
tott – a siker minden reménye nélkül – különbözõ megszálló hadseregek parancsnok-
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ságaival a parkerdõ védelmétõl kezdve a különbözõ gazdaságokból elhajtott jószágok
ügyéig, a megszálló csapatok duhajkodását, rablásait megakadályozandó.4

A Boros fõispán helyére kinevezett Münnich Ferenc személye garancia volt
arra, hogy „város legfõbb politikai stalluma ismét méltó kezekbe került”. Ugyanakkor
lett Baranya megye fõispánja a kisgazdapárti Kertész Endre dr.5

Az Erdei Ferenc által történt kinevezések keltette hullámok nehezen csillapodtak.
Tolnai polgármester az újesztendõ – 1946 – beköszöntével is óriási tapsvihart váltott ki
pártja taggyûlésén, amikor azt követelte, hogy a rendõrség kötelékébõl bocsássák el
azokat, akik a „munkáspártok jelvényeivel visszaélve diszkreditálják a demokratikus
rendõrséget”. Az SZDP helyi lapja ismételten foglalkozott e kérdéssel s rámutatott arra
a törvénysértésre és „súlyos eseménysorozatra”, amely már hónapok óta nyugtalanítja
Pécs városának közvéleményét.6

Egy ideig csend volt ebben a kérdésben, a belügyminiszter ígéretet tett a felül-
vizsgálatra s mindenki ennek az eredményét várta. A belügyi vezetés nem is hagyta ki-
használatlanul ezt a „tûzszünetet”. Mint arra a Dunántúli Népszava nyomban rámuta-
tott, „személycsere játék” folyik a rendõrségen. Megérkeztek egyes újabb kinevezések,
de velük egy idõben felmentettek néhány embert. Így a detektívtestületben felmentettek
egy pártonkívülit, egy szociáldemokratát és két kisgazdát, de a helyükbe kineveztek
négy kommunistát.

Vörös váratlan áthelyezését (1946. január) követõen a helyi „pártsajtó” szüksé-
gesnek tartotta annak közlését, hogy a „pécsieket bizonyára váratlanul érte a hír… Vörös
László elvtársat a pécsi és baranyai rendõrkapitányság agilis és népszerû vezetõjét a bu-
dapesti fõkapitányságra helyezték át. A váratlan áthelyezés a rendõrség körében is nagy
meglepetést keltett… Leváltása nemcsak a munkásság, az elvtársak, hanem a demokra-
tikus polgárság körében is méltán kelt õszinte sajnálkozást.” Vörös január 28-án búcsú-
zott el a rendõrségi személyzettõl. „Többen idéztek megható szavakat a távozó fõkapi-
tányhoz.” Vörös László távozása alkalmával a rendõrség alkalmazottai 275 ezer pengõt
gyûjtöttek össze, hogy Vörös intencióinak megfelelõen jótékony célra fordítsák. (Tájékoz-
tatásképpen megjegyezzük, hogy az adott idõpontban egy napilap ára 500 pengõ volt s
az egy havi rádió elõfizetésért 30 ezer pengõt kellett fizetni.)

Vörös utódaként a belügyminiszter a spanyol polgárháborúban érdemeket
szerzett Keszõcze Endre budapesti rendõr alezredest küldte Pécsre. Keszõcze új ki-
nevezéseket is hozott magával s „szakszerû, pártatlan, elfogulatlan szolgálatot akart
biztosítani” ahol is a pártszempontok nem érvényesülnek. A fõkapitányságon „kielégí-
tõ és megnyugtató” helyzetet talált, mégis úgy nyilatkozott, hogy a rendõrségen belsõ
tisztogatási akció van folyamatban.
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4 Élete végén a kicsiny helyi természetrajzi múzeum tárlói között dolgozott. Szûk társaságban nem egy-
szer említette politikai kérdések taglalása során, hogy „nem így gondoltam”. A kádári elitet pedig „mosz-
kovita bandának” bélyegezte (Horváth Adolf Olivér, múzeumi munkatársa szíves közlése). Így nem cso-
da, hogy az MSZMP 1964. január 2-án „hozzájárult a párt tagjainak sorából való törléshez”. Hatalmas
írásbeli hagyatéka, terjedelmes levelezése értékes adatokkal szolgálhat a korszak minden kutatójának.

5 BML Nemzeti Bizottság jegyzõkönyvei, Új Dunántúli és Dunántúli Népszava korabeli számai.
Moszkvának jelentjük… i.m. 88. p.; Ernyes Mihály… i.m. 82–83 p.

6 A Pécsi Fõkapitányság politikai osztálya 1945-ben 384 fõt internált, 3366 fõt rendõri felügyelet alá
helyezett. A Baranya vármegyei fõkapitányságnál 3912 fõt internáltak és 1170 fõt rendõri felügyelet
alá helyeztek. = Ernyes… i.m. 114–116. p.; Dunántúli Népszava, 1946. jan. 8. és jan.10.
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Idõközben feltehetõen a szociáldemokrata párt helyi lapja is meg kapta a meg-
felelõ eligazítást. Egyetlen szó sem esett többet a szabályszerûen megválasztott s az
SZDP érdekeit képviselõ Minker Ádámról.

A Dunántúli Népszava február 12-én pusztán arról írt, hogy „híre terjedt a város-
ban, hogy a rendõrség körében ellátási vonalon elégedetlenség uralkodik, mi olyan
mértékeket öltött, hogy egyesek bejelentették a rendõrségbõl való kilépésüket is, míg
másokban a munkabeszüntetés terve és szándéka is felmerült”. Keszõcze szerint erre
senki sem gondol a rendõrségen, „mivel mindenki helyén van és teljesíti kötelességét.”7

A hatalom az Országos Fõkapitányságon is a szociáldemokráciát és a Kommu-
nista Pártot közös nevezõre hozta. Aki nem tartozott oda az reakciósnak számított. A bal-
szárnyhoz tartozó szociáldemokratákat – úgy ahogy – elfogadták a fõkolomposok, akár-
csak a parasztpártiakat, akik Erdei Ferenccel szimpatizáltak. A többi hallgatott és gyanús
volt – emlékezik vissza a vidéki fõkapitányságon végzett munkájára a hajdani rendõrtiszt.

A korabeli megnyilvánulások teljes mértékben alátámasztják a visszaemléke-
zésekben foglaltakat. „Zavarja az együttmûködést… az ország legtöbb vidékén a
rendõrségnek egyoldalú célok szolgálatába való állítása”, mondotta Nagy Ferenc mi-
niszterelnök, rámutatva, hogy az ország többségi pártja nem lehet állandó védeke-
zésben a rendõrséggel szemben. Néhány hónappal késõbb Kovács Béla arról írt,
hogy „tudomásul kell vennünk, hogy a Kommunista Párt a parlamentben magára ma-
rad a rendõrségi hibák reménytelen védelmezésében és a Szociáldemokrata Párt
dermedt csendben hallgat”.

A kommunisták között kezdettõl fogva tevékenykedett egy internacionalista ult-
rabalos csoport, mely még arra sem volt hajlandó, hogy március 15-én nemzeti színû
zászló alatt vonuljon fel. Ezen eszméket a rendõrség egyes szervei is gondosan ápol-
ták. Boros fõispán igyekezett magát gyakorlatilag függetleníteni, a rendõrségen olyan
tisztek elõléptetését is szorgalmazta, akiket a kommunisták zárattak be. 1945. de-
cember 7-én arra kérte a belügyminisztert, hogy a Baranya vármegyei és Pécsi rend-
õrség tagjai igazolják állampolgárságukat.

A szociáldemokraták, miközben vidéken megkísérelték a harcot a rendõrségi
pozíciók védelmében, országos szinten a Szakasits – Marosán vezetés jóvoltából teljes
mértékben az MKP csatlósává váltak. Szakítottak a kisgazdákkal kötött 1943-as szö-
vetségben foglaltakkal, szó nélkül tudomásul vették a polgári erõkkel együttmûködni kí-
vánó minisztereknek, így Valentiny Ágostonnak, Takács Ferencnek menesztését. A
kormányban helyet foglaló tagjai, kriptokommunista Rónai és Ries révén hozzájárultak
az MKP hatalomátvételéhez, a régi magyar alkotmányosság, az igazságügyi szervezet
szétveréséhez. Az ÁVH börtöncellájában késõbb meggyilkolt Ries István ötéves mi-
niszterségének ideje alatt hû kiszolgálója volt a moszkovita érdekeknek s még olyan
egyéni akciók végrehajtását is vállalta, mint a jogerõsen elítélt s büntetését töltõ Szom-
bathelyi Ferenc volt m. kir. Honvédvezérkari fõnök konspiratív körülmények között tör-
ténõ kiadatása a jugoszláv hatóságoknak.
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PÁVA ISTVÁN

7 „Agyonvert egy húszéves legényt Pogányban a vármegyei rendõr,” olvasható a Dunántúli Népszava
március 3-i számában. A cikkbõl kiderült, hogy az elrejtett fegyverek után szaglászó rendõrjárõr val-
latás közben végzett a véletlenül beléjük botló szerencsétlen áldozatával. A tetteseket ötévi szabad-
ságvesztésre ítélték. = Ernyes… i.m. 111. p.; Független Nép, 1945. okt 17.
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KUTAS LÁSZLÓ: KÁLVIN JÁNOS

Kutas László: Kálvin János. bronz mellszobra, Engel János út 15.
Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája.

Felavatták 2009. augusztus 30-án.
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NEMES ENDRE EMLÉKEZETÉRE,
SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁN

(*Nágel Endre 1909. nov. 10. Pécsvárad, †Endre Nemes 1985. nov. 22. Stockholm)

Pécsváradi beszélgetés Nemes Endrével

Elhangzott 1982. március 23-án a pécsváradi Fülep Lajos Mûvelõdési
Központban, a Várbaráti Körben, Nemes Endre pécsi kiállítása valamint

zengõvárkonyi és pécsváradi látogatása alkalmával. A beszélgetést vezette:
Gállos Orsolya, a Várbaráti Kör elnöke.

GO: Kedves barátaim, tisztelt Várbaráti Kör! Engedjék meg, hogy körünkben
köszöntsem Nemes Endre festõmûvészt.

– Született 1909-ben Pécsváradon – olvashatjuk Nemes Endre életrajzának
elsõ adatát. Hadd mondjuk el, hogy ezen az õszön kezdõdnek meg a falu alatt futó
vasút építésének munkálatai, és ezen az õszön távozik el Pécsváradról Kodolányi
János, aki tízéves koráig itt összeszedett élményeit késõbb számos jelentõs regé-
nyében feldolgozza.

– Az lenne az elsõ kérdésünk Nemes Endréhez, mit jelentett számára és
családja számára ez az életrajzi adat: született Pécsváradon.

Nemes Endre: Családom a Felvidékrõl, Abaúj-Torna vármegyébõl, Rozs-
nyó környékérõl származik. Szüleim Lõcsén éltek a Szepességben, és édesapá-
mat mint fiatal adótisztet helyezték ide Pécsváradra 1908-ban. Azt hiszem másfél
esztendeig lehetett itt, mivel a fivérem 1908 júliusában született Iglón, Szepes vár-
megyében, én 1909-ben Pécsváradon, míg az öcsém 1913-ban ugyancsak Iglón
született.

– Emlékeim nincsenek Pécsváradról, csupán két apró kis fényképem van,
melyeken egy apró, másfél éves gyerek ül egy lavorban a gyepen, az orgonabokor
árnyékában. Mellettem áll a fivérem egy olyan szoknyában, amilyenbe akkor a kis-
fiúkat öltöztették. Csupán ez a kép maradt meg, és az, amit a szüleimtõl hallottam,
bár ez igen kevés volt, mivel 1914-ben kitört a háború és édesapám bevonult. Ami
elbeszéléseikbõl az emlékezetemben megmaradt az, hogy itt gesztenyefák voltak.
De nem vadgesztenyék, hanem szelídgesztenyék. És ez kísérte végig az egész
életemet, ez az emlék az itteni gesztenyeerdõrõl, amit ma láttam elõször.

– Négy évvel ezelõtt jártam itt Pécsváradon a feleségemmel és a kislányom-
mal, de nem hittem, hogy valakire találok, aki útbaigazíthatna vagy felvilágosítást
adhatna arról, hogy hol laktunk, hiszen olyan borzasztó régen volt már az, és olyan
rövid ideig tartózkodtak itt a szüleim. Legnagyobb meglepetésemre aztán Takács
elnökhelyettes úrtól – amikor a múlt héten Malmõben megnyitottuk a magyar kiállí-
tást – azt hallottam, hogy sikerült megtalálni a házat, ahol valamikor laktunk, s ahol
tizenegy éves lányka volt, aki emlékezett a családunkra. Ez számomra rendkívüli
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élmény, mert sohasem gondoltam, hogy valaha is bármi útbaigazítást kaphatok a
szülõhelyemet illetõleg.

GO: A mester életrajzát nézve úgy érzem, idõvel ez a szülõföld kitágul. Gaz-
dagodik a Felvidékkel, Béccsel, Prágával. Hogyan fogalmazná meg a számunkra:
mi volt a mester szülõföldje szellemi szempontból.

Nemes Endre: A szülõföldnek az én életemben különös jelentõsége volt,
mivel én sok mindenen mentem keresztül, és sokszor kétségbe vonták azt, hogy
van-e jogosultságom a szülõföldre egyáltalán. Amint már mondottam, mi a Felvidé-
ken éltünk, ami 1918-ban Cseszlovákia része lett, és akkor engem egyik napról a
másikra egy szlovák gimnáziumba kényszerítettek, ahol a tanítás szlovák nyelven
folyt. Én egy szót sem tudtam akkor szlovákul, és ha megkérdeztem a padtársa-
mat, aki beszélt szlovákul, hogy mit mond a tanár, akkor megpofoztak, mivel ma-
gyarul tilos volt beszélni. Tíz éves voltam ekkor. Az ötödik osztályig így végeztem a
gimnáziumot, azután a szüleim elváltak.

– 1918-ban édesapám szekérre tette a lõcsei állampénztár ötmillió koronáját,
és felvitte Pestre a Pénzügyminisztériumba, ahol elfelejtettek neki nyugtát adni, s azt
csak külön kérésre kapta meg. Õ aztán itt maradt Magyarországon, Edelényben volt
az adóhivatalban, késõbb pedig elkerült Újpestre és ott is halt meg.

– Én a miskolci gimnáziumba jártam a hetedik osztályig, aztán 1927-ben
érettségiztem le Pesten a Bolyai Farkas Gimnáziumban. Rögtön utána elhagytam
Pestet, mert Bécsbe mentem, hogy filozófiát tanuljak.

– Hogy miért mentem el akkor Magyarországról, annak nagyon egyszerû
oka volt: nem akartam a Horthy-Magyarországon élni. Tehát én már tizenhét és fél-
éves koromban önként vállaltam az emigrációt, pedig az emigráció akkor is és min-
den idõben nagyon nehéz elhatározás. Valamilyen eszméért vagy meggyõzõdé-
sért hagyja el az ember azt az országot, ahol élt, ahol született, elhagy egy
bizonyos körülményt, egy bizonyos adottságot, de annak mindig meg kell fizetni az
árát, és annak az ára gyakran nagyon magas.

– Azután Prágába kerültem, de hírlapíró is voltam közben. Itt viszont megfe-
ledkeztem arról, hogy egy polgári lap munkatársa vagyok, mert egy kõmûves-
sztrájk volt az, amirõl elõször be kellett számolnom, és ez volt az elsõ alkalom,
hogy egy ilyen sztrájkot láttam, és annak egész hangulata, az egész helyzet annyi-
ra közvetlenül hatott rám, hogy megírtam mindent pontosan, ahogy láttam és hal-
lottam. Ennek az volt a következménye, hogy félórán belül nem voltam munkatársa
a lapnak. Ezzel vége lett a hírlapírói karrieremnek.

GO: Nagyon érdekes, hogy Nemes Endre elsõ nyilvános jelentkezése egy
verseskötet. Utána következik egy újságírói gyakorlat Kassán, Prágában, sõt a há-
ború idején a stockholmi cseh újságnál. Mi volt a szerepe a mester életében az
írásnak?

Nemes Endre: Abban az idõben, 18–20 éves koromban még nem tudtam
eldönteni, hogy írjak vagy pedig festészettel foglalkozzam-e? Nem tudtam még,
hogy festõ leszek. Mindig az volt a vágyam, de akkor az írással többet foglalkoz-
tam.
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– Az a verseskötetem meglehetõsen különleges eseményt jelentett. Liptó-
szentmiklóson, a Felvidék legszlovákabb városában jelent meg, és majdnem nem-
zetgyalázásnak számított, hogy ott egy magyar könyv jelenik meg. Azzal a kis kö-
tettel jöttem el Pestre, és mentem el a Nyugat szerkesztõihez, Osvát Ernõhöz és
Gellért Oszkárhoz. Hetenként egyszer volt egy fogadóórájuk, melyen fiatal költõk
és írók mutatták be írásaikat, õk azokat megbírálták, és gyakran le is közölték, ha
jónak találták.

– Késõbb, 1930-ban kezdtem csak el az akadémiát, és kritikával is foglalkoz-
tam a prágai magyar újságokban. Ezt feladtam egy rövid idõ után, és újra akkor ír-
tam megint, amikor elkerültem északra.

– Az emigrációban tulajdonképpen csak menekült mûvészekkel érintkezhet-
tem, mert a svéd közvélemény nem fogadott el bennünket. Féltek az idegenektõl,
háború volt, így nem volt más hátra, mint hogy mi egymással érintkeztünk, norvég,
dán és más menekültekkel. Voltak ott cseh mûvészek is a prágai Képzõmûvészeti
Fõiskoláról, egykori kollégáim. Itt mindössze annyi volt a ténykedésem, hogy írtam
egy tanulmányt a fiatalabb cseh mûvészekrõl, arról a generációról, amelyhez én is
tartoztam. Késõbb egy svéd folyóiratnak voltam a kezdeményezõje 1947-ben.
Prizmának neveztük, három évig szerkesztettem. Ez egy nagyon komoly lap volt,
tulajdonképpen a legnevesebb és a legértékesebb folyóirat, ami Svédországban
megjelent. Ez nem az én véleményem, hanem a svéd kritikáé. Ebben a folyóiratban
össze akartuk foglalni a különbözõ mûvészeti diszciplinákat, hogy ne csak képzõ-
mûvészetrõl legyen szó, hanem irodalomról, építészetrõl, táncról, koreográfiáról és
filmrõl is.

GO: Kérem, térjünk vissza most Prágába. Abba a városba, ami nagyon fon-
tos volt a mester mûvészi kibontakozása szempontjából. Kérem, mondja el, milyen
volt a harmincas évek Prágája?

Nemes Endre: A harmincas évek Prágája nem volt egy nagy város, mind-
össze 750 ezer lakosa volt, de egy nagyon élénk, szellemileg nagyon élénk város
volt. A 19-es magyar emigrációból sokan éltek ott, így például Böhm Vilmos, Szen-
de Pál, Pór Bertalan festõ és még sokan mások azok közül, akik 1919 után kényte-
lenek voltak elmenekülni. Többek között Forbáth Imre költõ is. Utánuk jöttek a poli-
tikai menekültek Németországból Hitler elõl, a lengyel menekültek Pilsudski elõl.
1933-tól kezdve Franciaország és Anglia mellett Csehszlovákia volt az egyedüli
demokratikus sziget Európában.

– Prága mégis olyan volt akkor, mint egy ostrom alatt élõ város. Mert miután
1934-ben az ausztrofasiszták véresen leverték az ausztriai felkelést, majd amikor
jött az Anschluss, a csatlakozás, majd a spanyol polgárháború, mindnyájan tudtuk,
hogy csak idõ kérdése, mikor kerül sor Prágára, Lengyelországra és a többi or-
szágra. Nagyon nehéz errõl beszélni, különösen a fiatalabb generációnak...hogy
milyen nehéz, milyen végzet-teljes idõk voltak azok, amikor közelrõl láttuk azt a
borzasztó veszélyt, ami Európát fenyegette, és nem láttuk a segélyt, a mentséget
sehol. Mert az egyedüli ország, amiben reménykedtünk, a Szovjetunió is idõt akart
nyerni, és tudtuk, hogy az is éppen ilyen veszélyben van.
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– Mégis úgy dolgoztunk ebben az 5–6 évben és éltünk a közvetlen veszély kö-
zelében, mint a földmûves, aki két csatatér, a drótsövények és az aknák között szántja
a földjét. Mi is így végeztük a napi munkákat az állvány elõtt, mintha semmi sem fenye-
getne bennünket. Nagyon nehéz ezt megmagyarázni és megérteni, de van néhány
képem ebbõl az idõszakból a Pécsi Galériában. Olyan nyugodtak, olyan csendesek
azok a képek, csak itt-ott látni rajtuk egy eltévedt repülõgépet a láthatáron, vagy egy
esernyõt egy madonna kezében, ami erre az idõre, erre a veszélyes korra utal.

GO: A képeket nézve úgy érzem, azokban nagyon is benne van a száza-
dunk, és mindaz, amit a mester most elmondott. Hogyan fogalmazná meg ezt szá-
munkra?

Nemes Endre: Nehéz a képeimrõl beszélni, különösen, ha önök nem látták
azokat, mert az úgy csak egy elvont hivatkozás akkor. Én valahogy sohasem tud-
tam ábrázolni azokat az egyszerû élményeket, melyek minden nap körülvettek, a
várost, az embereket, a tevékenységüket. Engem más dolgok érdekeltek vagy leg-
alább is más élményeket akartam kifejezni. Részben olyasmit, amit nem lehet látni,
amit az ember csupán elképzel, ami a képzeleteiben, álmaiban, rögeszméiben
vagy rémálmaiban lát. Ezt képzõmûvészetben, festészetben nagyon nehéz kifejez-
ni, ezt irodalmi festészetnek szokták nevezni – tévesen, – és ez gyakran ad lehetõ-
séget félreértésre vagy meg nem értésre. Taszítja vagy bizonyos távolságra tartja
a nézõt, így egészen természetes, hogy a nézõk nagy része azzal utasítja el ezeket
a képeket, hogy érthetetlenek.

GO: Önnek gyakran kellett megbirkóznia ezzel az elutasítással?
Nemes Endre: Hogyne, és ez fenn fog állni hosszabb ideig. Ehhez hozzá

kell szokni, emiatt én nem panaszkodom, ezt nem kritizálom, hanem inkább termé-
szetesnek tartom, mert az én élményeimmel nem azonosíthatják magukat az em-
berek. Ezek különös élmények voltak, a képzõmûvészet pedig nem használ mon-
datokat és szavakat, csupán színnel és formával fejezi ki magát.

GO: Ezek az élmények tehát erõsen kapcsolódnak a háborúhoz, és ahhoz a
tényhez, hogy Nemes Endre számára 1938-ban elkezdõdik egy Odüsszeia. Az is
lehet azonban, hogy Skandináviába való távozásával csak rég megkezdett emig-
ráns élete folytatódik.

Nemes Endre: Igen. Mindez azonban azt is jelentette, hogy újból kellett kez-
denem a munkámat, egy egészen új környezetben, amely sok évtizeden keresztül
nem tudta befogadni a munkáimat, mert azok egy más tradícióra, más gondolko-
dásra épültek, mint amilyen az északi kultúra. Ez egészen természetes, hiszen
ugyanez történnék, ha egy svéd festõ jönne, és a svéd iskola szerint festene itt. Va-
lószínû, hogy az is olyan érthetetlen lenne, mint én voltam ott északon.

– Azután megváltozott a helyzet, mert a hatvanas években egy új modern
múzeum épült Göteborgban egy nagyon ügyes vezetõvel, aki a vidékies felfogást
kitágította, és késõbb Párizsban a Centre Pompidou-nak lett az igazgatója. Ez által
a svéd képzõmûvészet is kinõtte vidékiességét, és európaiasabb lett. Aztán sok
évig tanároskodtam, és azt hittem, hogy a növendékeimen keresztül talán megna-
gyobbodik az az alap, amin állhatok – de hát ez is csak illúzió volt.
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GO: Tulajdonképpen milyen a státusza Svédországban a képzõmûvész-
nek? Ezeket a nehézségeket vajon csak a messzirõl jött alkotó éli át vagy más is?
Meg tud-e élni mûveibõl a képzõmûvész?

Nemes Endre: Ezt a kérdést fokozatosan kellene feltenni, mert 1945-ben más
volt a helyzet, mint 1950-, 60-, 70- és 80-ban. A háború alatt nagy mûvészi konjunktúra
volt, mert az ország le volt zárva, az emberek jól kerestek, de nem tudtak többet enni,
hiszen jegyrendszer volt. Nem tudták a pénzüket elkölteni. Nem tudtak utazni, építkez-
ni, és a megmaradt pénzüket a mûvészetbe fektették. Borzasztó sok mûvészi egyesü-
let alakult, szinte mint õsszel a gombák az esõ után. Vagy tízezer ilyen egyesület volt,
minden üzemben, minden munkahelyen. Részben a saját részükre vásároltak, rész-
ben pedig kisorsolták a képeket az egyesület tagjai között, akik néhány korona tagsági
díjjal vettek részt ebben, és jutottak képekhez, szobrokhoz, grafikákhoz. Játék volt ez
bizonyos esztétikai feladattal és tartalommal.

– Megváltozott a helyzet a háború után, amikor növekedett a jólét, az embe-
rek igényei megváltoztak. Az autó ott állt minden ház elõtt, egy vagy kettõ, a házak
az évek múltán egyre nagyobbak lettek, míg azt rendelettel nem korlátozták. Nyá-
ron már nem elégedtek meg az emberek azzal, hogy szabadságra menjenek, ha-
nem a déli országokba repültek, ami nem kerül többe, mint otthon eltölteni a sza-
badságot, és mentek Mallorcába, Tenerifébe, Görögországba, hogy a napon
legyenek és a tengerben fürödjenek...

GO: És közben megfeledkeztek a mûvészekrõl?
Nemes Endre: Kezdtek a mûvészetrõl is megfeledkezni, hiszen a nap fonto-

sabb, a tenger fontosabb, a falakat pedig már különben is telítették képekkel, mivel
nagyon sok litográfiát és grafikát terjesztettek el Svédországban. Ezzel minden
embernek lehetõsége volt, hogy mûalkotással díszítse otthonát, és ezt ezzel sike-
rült is elérni.

– Az utóbbi idõkben a helyzet megváltozott, a mûvészetnek egészen más
szerepe van, amikor befektetés tárgya lett, hiszen a bankban levõ pénz kamata ki-
sebb, mint az infláció, a megtakarított pénz egyre apad, míg a mûalkotás egyre drá-
gább lesz.

GO: Ezek rokonvonások Magyarországon is...
Nemes Endre: Nos a gazdasági válság nálunk is azt jelenti, hogy az állam

egyre kevesebbet áldoz kultúrára, helyesebben mondva lerántja még azt is, amit
eddig adott. Így a kultúra szempontjából most nagyon nehéz idõket élünk, a költ-
ségvetések jelentéktelenek, a múzeumoknak alig van pénzük, nem tudnak vásá-
rolni, nehezen fizetik a külföldi kiállítások biztosításait, szállítását és ilyesmit. Így
most az asszonyoknak kell dolgozniuk, hogy a férjek festhessenek, mintázhassa-
nak, a mûvészettel foglalkozzanak. Furcsa világban élünk.

GO: A mester nagyon sok középületre, köztérre készített munkákat, készí-
tett operadíszletet és köztéri burkolattervet. Miért vállalta a táblaképfestés mellett
ezt a mûfaji sokféleséget?

Nemes Endre: Részben azért, mert én sokáig tanítottam, és az volt a meg-
gyõzõdésem, hogy napjainkra elértük azt, hogy az építészet és a képzõmûvészet

108

GÁLLOS ORSOLYA

108
PSz_2009-03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\2009-03-Osz\2009-03-Osz_10.vp
Thursday, February 14, 2013 11:10:24 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



megint összeházasodhat, és a képzõmûvészet szerves része lehet az építészet-
nek, miután mindkettõ sokáig a saját útját járta. Ez volt az elképzelésem, a meg-
gyõzõdésem, és amikor azt a százéves iskolát (a göteborgi múzeum festészeti és
rajziskoláját – GO) átvettem, az oktatást kibõvítettem olyan tárgyakkal, mint ami-
lyen a monumentális festészet. Magam is akkor kezdtem foglalkozni freskófesté-
szettel, a zománcot én vezettem be Svédországban.

– Errõl annyit, hogy kerestem egy olyan anyagot, ami alkalmazható lenne
homlokzatokon, és kibírja a nagy éghajlati ingadozásokat is a mínusz 30-tól a plusz
28–30 fokig. Ezt az ingadozást kevés anyag viseli el, s ennek kutatása közben buk-
kantam rá a zománcra. Egy mérnökbarátom adta az ötletet, így én csináltam Svéd-
országban az elsõ nagy zománcmûvet egy homlokzatra. Ezt azután sokan követ-
ték, mert az anyag tulajdonképpen nagyon olcsó, és ha a mûvész maga csinálja,
meglehetõsen sok pénze marad.

– Abban a pillanatban, ha munkatársai vannak, azokat már nem tudja kifizetni,
és hozzájön ehhez az adó is. Meg kell említeni, hogy Svédországban van egy külö-
nös adó, ami az iparosokra vonatkozik, és a mûvészeket is ebbe a kategóriába szo-
rítják. Ez azt jelenti, hogy mielõtt egy költõ leírná azt a szót, hogy „szeretlek”, már 6
százalék adót fizet. Ha a zeneszerzõ egy hangot leüt a zongorán, már 6 százalékot
kell elõlegeznie arra a dallamra. Ezt a furcsa adót én a svéd adógondolkodás szürre-
alizmusának nevezem, mivel mi több adót fizetünk, mint akárki más. Nálunk az átla-
gos adó mintegy 50 százalékos, és ez felmehet a nagyobb jövedelmûeknél egészen
80 százalékig is. Ezért kell a mûvésznek minden munkát magának végeznie, és nem
szabad asszisztenciát igénybe vennie.

GO: És a sokféle mûfaj mit jelentett az ön számára?
Nemes Endre: Ez azt jelentette, hogy például egy homlokzaton dolgozott az

ember egy új városnegyedben, és a munkája része lett annak a negyednek, az em-
berek mindennap megfordultak ott és találkoztak a mûalkotással.

– Egy táblakép be van zárva. Ha azt megveszik, és egy otthonban elhelye-
zik, azt én majdnem fogháznak tartom. A képet letartóztatták. Hallottam egy esetrõl
egy kollégám esetérõl, aki egy vízmû számára készített egy munkát. Az alkotás
egy mennyezetre festett hatalmas kék ég sirályokkal egy barlangba került, ahol
csak a gépész volt szolgálatban. Szerintem ez a világ legexkluzívabb monumentá-
lis festménye egy 150 négyzetméteres mennyezeti freskó, amit Göteborg városa
egyetlen ember számára festetett.

– Készítettem azután iskolák számára zománcokat, készítettem falikárpito-
kat. Minden anyagnak megvan a maga különös struktúrája, különös szuggesztivi-
tása. Hogy egyszerûbben fejezzem ki magam, meg vagyok gyõzõdve arról, hogy
azok a nézõk, akik elutasítják a táblaképeimet, elfogadják a munkámat, ha ugyan-
azt a képet textilben adom nekik. Ennek az anyaga, a szövet, a fonal közelebb áll
az emberekhez, és ezen az anyagon keresztül könnyebb kapcsolatot teremteni al-
kotás és nézõ között, mint a táblafestészettel.

– Négy évvel ezelõtt volt egy megrendelésem a göteborgi klinika számára.
Egy 15 méter széles, 3,30 méter magas triptichon készült el textilben, és egy ottani
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egyetemi hallgató azt a feladatot kapta, hogy szociológiai szempontból vizsgálja
meg, hogyan hat ez a falikárpit a betegekre, a látogatókra, az alkalmazottakra.
Nem a mûvészi kvalitást, hanem a pszichológiai hatását vizsgálták tehát. Érdekes
volt ez a tanulmány, mert az volt a meglepõ eredménye, hogy a különbözõ kategó-
riák 74 százaléka pozitív beállítottságú volt. A kárpit a kórházi félelmet az odaérke-
zõkbe egy pillanatra felfüggesztette, s egy bizonyos melegséget, emberiességet
közvetített a hosszabb ideig ott tartózkodók számára, és ezt pozitívumnak tartot-
ták. Ez volt talán az egyedüli nagyobb munkám, amirõl tudom, hogy milyen hatás-
sal volt az emberekre.

GO: A nagyvilágban élõ magyar mûvészekkel van-e kapcsolata?
Nemes Endre: Nem. Nem sokat találkoztam velük, egyik-másikat ismertem a

régebbi generációból, az aktivisták közül: Beöthy Istvánt ismertem Párizsban; mint
említettem Poór Bertalant, az öregek közül Perlrott-Csabával találkoztam, valamint
Kemény Zoltánt ismertem, aki Svájcban halt meg és nagyon jó szobrász volt. Külön-
ben nem sok magyar mûvészt ismertem, mert sokáig nem találkozhattam velük.

GO: Magyarországgal ma milyen a kapcsolata?
Nemes Endre: Nagyon sokáig távol voltam az országtól, mint mondottam,

1921-ben mentem el, és 1935-ig évente eljöttem meglátogatni az édesapámat, de
1935 után elõször 1970-ben jártam ismét Magyarországon, amikor Ortutay Gyula
biztatott, jöjjek haza, és vegyek részt a magyar származású mûvészek kiállításán
Pesten. Akkor voltam elõször a háború után Magyarországon, és annak az volt az
oka, hogy családom nagy része elpusztult, barátaimnak nagy része szintén, így ta-
lán természetes és érthetõ, hogy nehéz visszatérni egy olyan országba, ahol az
ember se rokonra, se barátra nem talál. Furcsa volt hazajönni és érteni a nyelvet, a
beszédet, miközben az emberek ismeretlenek számomra...

GO: Nagyon remélem, hogy ezekben a Magyarországon, Pesten és Pécsett
töltött napokban talált barátokat a mester, és nagyon szeretném, ha ez így lenne.

– Köszönöm a beszélgetést, és hogy ellátogatott Pécsváradra.
Nemes Endre: Engedjék meg, hogy én köszönjem meg, hogy eljöttek, és

annyi érdeklõdést mutattak. Pécsi itt tartózkodásom alatt valóban annyi barátra ta-
láltam, és a fogadtatásuk annyira meghatott, hogy nem találok szavakat. Köszö-
nöm szépen.
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SZUBJEKTÍV EMLÉKEK RÉGI IDÕKBÕL

Miután Nemes Endre 1970-ben részt vett Budapesten a Mûcsarnokban, a
Passuth Krisztina szervezésében megrendezésre kerülõ, XX. századi magyar szárma-
zású mûvészek külföldön c. kiállításon, mint oly sok kiállító mûvésznek, így Nemes
Endrének is levelet írtam. Arra kértem, hogy adományozzon egy képet a pécsi múze-
umnak, ahol kitüntetõ szerepet szánunk az elszármazott magyar mûvészeknek. 1970
táján ez még rendkívüli esetnek számított. Kérésem sokak részérõl meghallgatásra ta-
lált. A képek-szobrok folyamatosan érkeztek, gyarapítva a múzeum gyûjteményét
(Frank Magda, Hantai Simon, Kaszab Judit, Kepes György, Kolos-Vary Zsigmond, La-
dányi Imre, Orbán Dezsõ, Peterdi Gábor, Stein Anna, Székely Péter, Amerigo Tot, Vö-
rös Béla, Weidinger Imre). Ezt megelõzõen kezdõdött a Vasarelyvel késõbb oly gyü-
mölcsözõvé vált kapcsolat, és Hárs Éva kitartásának köszönhetõen a Vasarely
Múzeum létrejötte. Ráadásként a Vasarely által adományozott nemzetközi anyag
Pécsre kerülése ösztönzõleg hatott további munkálkodásunkra (Cruz-Diez, Dexel,
Gorin, Herbin, Kupka, Morellet, Soto, Schöffer, Tomasello, Yvaral). Kapcsolatban áll-
tunk Carl Lászlóval, a pécsi származású, Baselben élõ híres mûgyûjtõvel is, aki múze-
umalapítási szándékkal adományozott mûveket Pécsnek (Beöthy, Beöthy-Steiner,
Buchholz, Forbát, Laloy, Maatsch, Morandini, Spoerri, Vandeyken, Wahlsted, Wauer),
erõsítve ezzel a Vasarely Múzeumban kiállítandó nemzetközi gyûjteményt.

Nemes Endrében lassan érlelõdött a szándék, a pécsi megkeresést komolyan
fontolgatta. Tisztában volt a Magyarországon páratlan pécsi múzeumi teljesítménnyel,
a múzeumutca-adta lehetõséggel. 1978-as belgrádi kiállítása elõtt telefonon keresett
Stockholmból, hogy találkozna velem Budapesten. Arra számítottam, egy képet szán-
dékozik a múzeumnak ajándékozni. Legnagyobb meglepetésemre azzal állt elõ, szán-
dékában áll egy önálló múzeumot is megtöltõ anyagot Pécsnek adományozni. A helyi
vezetést sikerült meggyõzni a szándék fontosságáról, és a múzeum számára kiszemelt
Káptalan utca 5. sz. egykori kanonokházat felajánlották a leendõ Endre Nemes Múze-
um számára. 1981-ben a Nemzeti Galériában, majd a Pécsi Galériában nyílt bemutat-
kozó gyûjteményes kiállítása. 1983-ban írta meg végleges ajándékozási nyilatkozatát,
melynek értelmében több mint 254 mûvet ad át a létesítendõ múzeum számára: fest-
ményt, akvarellt, gouache-t, rajzot, sokszorosított grafikát, oly reprezentatív válogatás-
ban, mely mûvészetének teljes keresztmetszetét adja. Megfogalmazásában „az ado-
mány célja, hogy mûvei olyan városban legyenek a köz tulajdonában, ahol a modern
mûvészet megbecsülését több európai jelentõségû életmû bemutatása példázza.” Las-
san a 18. sz.-i mûemléképület restaurálása, múzeum céljára történõ átalakítása is befe-
jezõdött, így a mûvész személyes részvételével 1984-ben megnyílt Pécsett az Endre
Nemes Múzeum. 1985-ben a mûvész terve alapján a keleti homlokzatra, a lépcsõház-
ba két színes és festett üvegablak került, Buczkó György és Kéri Ádám kivitelezésében.
Ezt azonban már nem láthatta, betegsége megakadályozta abban hogy még egyszer
utoljára haza látogasson. 1989-ben nyílt meg szülõvárosában, a Szentháromság téri
mûemléképületben, a Nemes-Nágel Emlékszoba, mely késõbb átkerült a városi könyv-
tár emeletére, a Vár utca 1-be.

1994-ben megszûnt Pécsett az Endre Nemes Múzeum, Ecsedy István múzeum-
igazgató ebbe az épületbe helyezte át a Baranya Megyei Múzeumigazgatóságot.

Romváry Ferenc
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LANTOS FERENC PÉCS DÍSZPOLGÁRA

2008-ban végre megtört a jég, ugyanis egy mûvészre, a Kossuth-díjas Bertók Lászlóra
esett a közgyûlés választása, egy nagy költõt tüntettek ki a város legmagasabb elismerését je-
lentõ díszpolgári címmel. 2009-ben ismételten mûvészre voksoltak a városatyák, egy kiváló és
sokoldalú képzõmûvészre, a 80 éves Lantos Ferencre, aki méltán érdemelte ki e kitüntetõ cí-
met. A Munkácsy- és Pro Civitate-díjas festõ, grafikus és mûvésztanár kitüntetését – bár nem
hatalmazott fel erre engem a mûvésztársadalom, mégis bizton állítom, a város vezetésének
döntését – a mûvészek legszélesebb köre a legnagyobb egyetértéssel fogadta. Lantos Ferenc
Pécs szülötte, aki csupán a fõiskolás évek során hagyta el szülõvárosát, az elmúlt évtizedek-
ben generációk hadát indította el a mûvészpályán. De akibõl nem lett alkotómûvész, az is
rendkívül mértékben gazdagodott azzal, hogy mindenkit magával ragadó lobogó lelkesedésé-
nek hatására mûvészetszeretõ, az értékekre fogékony, az élet jelenségeire odafigyelõ ember-
ré vált. Mert Lantos Ferenc, aki nem mellesleg hatalmas festõi életmûvet tudhat magáénak,
permutációs módszerének következtében, a természetben rejlõ, azt kiindulópontnak tekintõ
alapokról elindulva az általánosítás magas szintjén a témafelvetések kibontásával festészeté-
ben rendkívül gazdagságot ért el. Pedig a legrosszabbkor, az ötvenes években, amikor a
szocreál kalodába szorította az alkotó fantáziát, amikor recept szerint kellett ideológiai megfe-
lelésekhez igazodva festeni, akkor járt a képzõmûvészeti fõiskolára. De konok ember lévén,
eltökélten maga magának választotta meg a követendõ irányt. A Martyn Ferenc köré csoporto-
suló, Simon Béla, Kelle Sándor, Bizse János, Soltra Elemér alkotta mûvészkör, az ún. „hatok”
legfiatalabb tagjaként biztos szellemi támasztékot tudhatott maga mögött, és célirányosan ha-
ladt a maga által megválasztott úton. Absztraktnak bélyegzett, elvontnak tûnõ sajátos stilizált
világot épített, amivel kivívta az illetékes éberek „odafigyelését”. Közvetetten, erõsen áttétele-
sen magam is kötõdöm Lantos e korai korszakához. Kezdõ múzeológusként talán elsõ rende-
zésem volt Lantos akvarell kiállítása a Zsolnay Múzeumban, amely kételyeket oszlatott el, és
választ adott a kétkedõknek. Ugyanis aki nem a szocreál naturalizmust festette, azt megvádol-
ták a rajzi készség hiányával, kétségbe vonván a tehetséget, a rátermettséget. A tárlat bizonyí-
totta, Lantos az idilli világot is be tudja mutatni, balatoni tájképei oly frissességet árasztottak, a
mesterségbeli tudás megalapozottságát oly egyértelmûen bizonyítván, hogy kénytelen-kellet-
len békén hagyták. De a hivatalosok el nem fogadták. Ezek az akvarellek ugyanis visszaadták
a látvány felismerhetõségét, de legalább annyira elvontak voltak, mint egynémely absztrakció.
Még egy emlékképem van a hetvenes évek elejérõl Lantossal kapcsolatban. Dieter Honisch,
akkor még az Esseni Folkwang Múzeum, késõbb a berlini Nemzeti Galéria fõigazgatója, nagy-
tekintélyû fõnökével, Vogt úrral Lantost „pizsamaházban” lévõ mûtermében meglátogatván
nyugatnémet ösztöndíjat és képvásárlást ajánlott neki, aki azonban mindenki megrökönyödé-
sére ezt visszautasította kb. ilyesfajta indoklással: dolgom van itthon, a tanítványaim számíta-
nak rám. Ha Lantos sokrétû tevékenysége között valamilyen rangsort kellene állítani, mégis
azt kell megállapítani, hogy leginkább a mûvészet szeretetének átadása, a tanítás az õ igazi
terrénuma. A kicsiktõl a nagyokig, a kezdõktõl a haladókig, vagyis a mûvészeti kar leendõ ifjú
mûvészekig bezárólag a legodaadóbb, a szintjükhöz képest mindig a legadekvátabb módsze-
rek alkalmazásával nyúlt a fogékony lelkekhez. Lantos teoretikus elkötelezettségének ékes ta-
núbizonysága a Természet-Látás-Alkotás I–IV. c. kiállítás sorozat és a lényeget összegzõ
publikáció. Elméleti felkészültségét az is bizonyítja, hogy habilitált c. egyetemi tanár. Egyéb-
ként az ’50-es években egyik alapítója volt a mûvészeti gimnáziumnak, tanított általánosban,
gimnáziumban, mûszaki fõiskolán, a tudományegyetem mûvészeti karán. A Pécsi Tervezõnél
tûzzománc homlokzati díszeket tervezett. Köré szervezõdött fiatalok alapították meg az Ipar-
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mûvészeti Stúdiót, elsõ szakköri csoportját, mely a Munkácsy-díjas Kiváló mûvész Pinczehelyi
Sándor, az ugyancsak Munkácsy-díjas Halász Károly, Kismányoky Károly, Ficzek Ferenc és
Szíjártó Kálmán nevével fémjelzett Pécsi Mûhely néven vált ismertté. Majd amikor már meg-
erõsödtek, egyszeriben elhagyta õket, nem akarván magát rájuk erõltetni, vagyis nem akadá-
lyozta meg önállósodásukat. Õket számos csoport szárnyra bocsátása követte. Újabb tanítvá-
nyai számára hozta létre a Pécsi Vizuális Mûhelyt, mely késõbb Martyn Ferenc Mûvészeti
Szabadiskola néven intézményesült. Itt Apagyi Máriával komplex képzõmûvészeti és zenei
módszertant dolgozott ki, amely ma már nélkülük mûködik, az elvetett mag kisarjadt és köve-
tõkre talált a mozgalom, mely behálózza szinte a város egészét. Mûvésztelepet vezetett
Tokajban, bekapcsolódott Pakson Halász Károly vezette Vizuális Kísérleti Alkotótábor munká-
jába, majd innen is továbbmentek, egy idõre Almamelléken rendezkedtek be. Korát megha-
zudtolva, fiatalos energiával, szinte megszállottként dolgozik, de ez nála a természetes, a te-
hetséggel párosult szorgalommal lehet csak a kitûzött csúcsokat meghódítani.

Romváry Ferenc
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2009. SZEPTEMBER 1. PÉCS VÁROS NAPJA

Ünnepi ülést tartott a város önkormányzatának képviselõtestülete
a Pécsi Nemzeti Színházban, melynek keretében kitüntetések átadására került sor.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének zárt ülésén hozott
306/2009. (06.18.) sz határozata alapján a Közgyûlés

LANTOS FERENC úrnak,
a mûvészet, a tudomány és a pedagógia területén végzett

kiemelkedõ munkájáért, elévülhetetlen érdemeiért a
PÉCS VÁROS DÍSZPOLGÁRA

kitüntetõ címet, és az ezzel járó 300 000 Ft-ot adományozza.

Dobos László úrnak,
a város kulturális és mûvészeti értékeinek megõrzéséért végzett

kiemelkedõ munkájának elismeréseként
PRO CIVITATE EMLÉKÉREM

kitüntetést, és az ezzel járó 300 000 Ft-ot adományozza.

Tillai Aurél úrnak,
kiemelkedõ színvonalú, sokrétû mûvészeti tevékenységének elismeréseként a

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

Szirtes Béla és Sallay Árpád uraknak
nyugalmazott bányamérnököknek

a mecseki bányászat emlékei megörökítésében végzett kiemelkedõen
egyedülálló tevékenységük elismeréseként megosztva a

PRO COMMUNITATE EMLÉKÉREM
kitüntetést, és az ezzel járó 250 000 Ft-ot adományozza.

Dr. Erdõsy Emil úrnak,
a Pécsi Tudományegyetem örökös professzorának,

kiemelkedõ színvonalú tudományos munkásságának elismeréseként a
PRO COMMUNITATE EMLÉKÉREM

kitüntetést, és az ezzel járó 250 000 Ft-ot adományozza.

Farkas Tamás úrnak,
kiemelkedõ munkájának és jelentõs szakmai sikereinek elismeréseként a

PRO COMMUNITATE EMLÉKÉREM
kitüntetést, és az ezzel járó 250 000 Ft-ot adományozza.

Nürnberger Gézának,
a közéleti tevékenysége és a bányászati kultúra területén végzett

kiemelkedõ szakmai munkássága elismeréseként
PRO COMMUNITATE EMLÉKÉREM

posztumusz
kitüntetést, és az ezzel járó 250 000 Ft-ot adományozza.
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Horváth Zsolt úrnak,
a Pannon Filharmonikusok igazgatójának,

a Pannon Filharmonikusok zenekar stabilitásának megalapozása
és fenntartása érdekében végzett eredményes munkájának,

példaértékû szakmai eredményeinek elismeréseként a
VÁROSHÁZA EMLÉKÉREM

kitüntetést, és az ezzel járó 200.000 Ft-ot adományozza.

Nagy Ernõ úrnak,
magas színvonalú mûvészeti munkássága és eredményeinek elismeréseként a

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

Matheisz János úrnak
a lelkiismeretes, civil emberként végzett tevékenységének elismeréseként a

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

Herczeg Adrienn
színmûvésznõ részére kiemelkedõ színvonalú,

sokrétû mûvészeti tevékenységének elismeréseként
VÁROSHÁZA EMLÉKÉREM

kitüntetést, és az ezzel járó 200 00 Ft-ot adományozza.

a Cigány Kulturális és Közmûvelõdési Egyesületnek,
a város kulturális és közmûvelõdési életének fejlõdése terén nyújtott

kiemelkedõ munkájának elismeréseként
PÉCS VÁROS KÖZMÛVELÕDÉSI DÍJA

kitüntetést, és az ezzel járó 150.000 Ft-ot adományozza.

Dr. Szederkényi József úrnak,
a köz érdekében végzett 36 éven át tartó, kimagasló pedagógiai

tevékenységének elismeréseként a
PÉCS VÁROS OKTATÁSI DÍJA

kitüntetést, és az ezzel járó 150 00 Ft-ot adományozza.

Gyermánné Vass Ágnes asszony részére,
kiemelkedõ színvonalú, sokrétû mûvészeti tevékenységének elismeréseként a

PÉCS VÁROS MÛVÉSZETI DÍJA
kitüntetést és az ezzel járó 150 000 Ft-ot adományozza.

Nemes Csaba úrnak,
a sport területén végzett aktív tevékenységének elismeréseként a

PÉCS VÁROS TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJA
kitüntetést, és az ezzel járó 150 000 Ft-ot adományozza.
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Dr. Sántha Imre úrnak,
a mûszaki tudományok területén végzett kiemelkedõ tevékenységéért a

PÉCS VÁROS MÛSZAKI DÍJA
kitüntetést, és az ezzel járó 150 000 Ft-ot adományozza.

Dr. Szalay János úrnak,
karitatív tevékenységéért és egyházmegyei koordináció területén nyújtott

kiemelkedõ munkája elismeréseként a
PÉCS VÁROS SZOCIÁLIS DÍJA

kitüntetést, és az ezzel járó 150 000 Ft-ot adományozza.

Decsi János úrnak,
a város intézményeinél a pénzügyszakmai tevékenységében

az önkormányzat adó és pénzügyi politikájának kialakításában és végrehajtásában,
valamint 25 éves közszolgálati munkájának elismeréseként a

PÉCS VÁROS KÖZSZOLGÁLATI DÍJA
kitüntetést, és az ezzel járó 150 00 Ft-ot adományozza.

Dr. Szeberényi József úrnak,
kiemelkedõ színvonalon végzett tudományos tevékenységének

elismeréseként a
PÉCS VÁROS TUDOMÁNYOS DÍJA

kitüntetést, és az ezzel járó 150.000 Ft-ot adományozza.

A Rotary Klub
kiemelkedõ színvonalon végzett,

sokrétû humanitárius tevékenységének elismeréseként a
PÉCS VÁROS HUMANITÁRIUS DÍJA

kitüntetést, és az ezzel járó 150 000 Ft-ot adományozza.

Bonev Jordán úrnak,
a Pécsi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat vezetõjének,
kiemelkedõ kisebbségi munkájának elismeréseként a

PÉCS VÁROS KISEBBSÉGI DÍJA
kitüntetést, és az ezzel járó 150 000 Ft-ot adományozza.

Kálmándy-Pap Ferenc úrnak,
magas színvonalú szakmai munkásságának elismeréseként a

PÉCS VÁROS SAJTÓDÍJA
kitüntetést, és az ezzel járó 150.000 Ft-ot adományozza.

Dr. Arató Attila úrnak,
aki rendõr alezredesként végzi eredményes közbiztonsági tevékenységét a

PÉCS VÁROS KÖZBIZTONSÁGI DÍJA
kitüntetést, és az ezzel járó 150 000 Ft-ot adományozza.
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BÁNYÁSZ TÉRZENE AZ ÁGOSTON TÉREN

„Tisztelet és hála a mecseki szén- és uránbányászatnak” – olvasható a közel négy
méter magas emlékmû talapzatán, a 2006. szeptemberi bányásznapon felavatásra került
Taubert László szobrászmûvész alkotásán az Ágoston téren. „Tisztelet a bányász szak-
nak…” kezdetû bányászdalra komponált harangjáték szólal meg az Ágoston téri r. k. temp-
lom tornyából minden munkanapon 10–18 óra között kétóránként, illetve a bányász himnusz
rövidített változata ugyanezen idõpontokban szombat és vasárnap.

A bezárt szén- és uránbányászatnak e téren állított emléket a Pécsi Bányásztörténeti
Alapítvány, éspedig nem véletlenül e helyen. A fallal körülvett város keleti „kapuja” elõtt fek-
võ téren áll az a r. k. templom, mely sokáig jelképezte a város és a szánbányászat közötti
kapcsolatot. Ez a templom látta el az anyakönyvvezetéstõl a halálig az egyházi szolgálatot
az elsõ pécsbányatelepi templom felszenteléséig. De e tértõl nem messze, a Barátur utcá-
ban laktak azok a fuvarosok, akik a kibányászott szenet fuvarozták Pécsbányáról a felhasz-
nálókhoz egészen Mohácsig, amíg a vasút meg nem épült.

2007-tõl e téren kerül megrendezésre minden évben a Pécsi Bányásztörténeti Alapít-
vány rendezésében áprilistól szeptemberig havonta az utolsó vasárnapokon a tízórás szentmi-
sét követõen a bányász fúvószenekarok egyórás térzenéje.

2008-ban és 2009-ben is ezen kulturális program élvezte és élvezi Pécs 2010 Európa
kulturális fõvárosa felvezetõ évének támogatását, és így annak hivatalos programja is.

A 2009. évi Bányász Térzenei Program: április 26. Pécsi Ércbányász Koncert-fúvós-
zenekar (karnagy: Szabó Ferenc), május 31. Pécs Gyárvárosi Gyermek és Ifjúsági Fúvósze-
nekar (karnagy: Maronics Zsolt és Kerekes Csaba); június 28. Fekete Gyémánt Fesztivál Fú-
vószenekar (karnagy: Gyurkó István); július 26. Ajkai Bányász Fúvószenekar (karnagy:
Hargitai János); augusztus 30. Mázai Bányász Fúvószenekar (karnagy: Pecze Gábor);
szeptember 27.  Pécsi Ércbányász Koncert-fúvószenekar (karnagy: Szabó Ferenc).

A zenei program változatosságát jellemzi, hogy benne megtalálhatók a régi bányász
dalokon át, a klasszikus fúvószenekari számokon keresztül a modern és operett zene fúvós-
zenekari tolmácsolások, átiratok.

A leírtakból látható, hogy az Ágoston tér szerepet kapott és tiszteletet váltott ki a már
nem mûködõ bányászat iránt. Fémjelzi ezt az is, hogy Pécs város napján az emlékmû meg-
koszorúzása az ünnepi program része, és a bányászokon kívül a város vezetõsége is tiszte-
lettel adózik a szakmának az emlékmûnél elhelyezett koszorúikkal.

A Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány a városvezetésnek már 2007-ben javaslatot tett
a 2010. évi programjavaslatában a 8. Magyar Bányász-kohász és Erdésztalálkozó Pécsett
történõ megrendezésére. A program azóta bõvült azzal, hogy a 116 éves Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület kezdeményezte az Európai Bányász-kohász Egyesüle-
tek Szövetségének (VEBH-Vereinigung Europäischer Bergmanns- und Hüttenvereine E.V.)
hogy 2010-ben a Pécs 2010 Európa kulturális fõvárosa rendezvényekhez csatlakozva Pé-
csett kerüljön megrendezésre a 13. Európai Bányász-kohász Találkozó (Knappen und
Hüttentag), és ezzel együtt a 8. Magyar Bányász-kohász-erdész Találkozó.

A VEBH elnöksége a javaslatot elfogadta. Várhatóan az említett találkozón Európa
különbözõ országaiból kb. 2000–3000 bányász-kohász részvétele várható. A rendezvény
keretén belül nemzetközi bányász fúvószenekarok találkozója teszi színesebbé az ese-
ményt, mely várhatóan 2010. május hó utolsó dekádjában kerül megrendezésre.

Sallay Árpád
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TÜSKÉS TIBOR

LÁSZLÓ LAJOS
(*1925 †2009)

A szolgálat és szorgalom embere volt. Jellemzését még két, az elõzõ sza-
vakkal alliteráló fogalommal egészíthetjük ki: László Lajos a szerénység és a krisz-
tusi szeretet embere volt. Továbbá írótársam és barátom volt.

Szekszárdon született 1925. szeptember 15-én. Szülõhelye még egyszer
pályája végén játszott fontos szerepet, akkor, amikor a szekszárdi Babits Kiadó
László Lajos életmû-kiadásának gondozására és megjelentetésére vállalkozott.
1953-ban a pécsi Tanárképzõ Fõiskolán tanári oklevelet, majd 1958-ban a buda-
pesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán diplomát
szerzett. Ezt követõen Budapesten a Magyar Rádió Irodalmi Osztályán lektor, majd
a Magyar Rádió Pécsi Stúdiójának irodalmi szerkesztõje, fõszerkesztõje, illetve he-
lyettes vezetõje. Legelsõ munkája, doktori disszertációja már személyes elkötele-
zõdést fejezett ki választott városához és környezetéhez: megírta a pécsi Janus
Pannonius Irodalmi Társaság folyóirata, a Várkonyi Nándor szerkesztette Sorsunk
történetet. (A könyv 1966-ban jelent meg Pécsett.)

László Lajos legsajátosabb és legeredményesebben mûvelt mûfaja a tény-
irodalom, az irodalmi riport és a szociográfia. Tehetsége van az emberek megszó-
laltatásához, megismeréséhez és bemutatásához. Egyetlen ember életében (pl.
Alexej atyában, a grábóci ortodox papban, az utolsó magyar kalugyerben) egyete-
mes kérdéseket tudott felmutatni, ugyanakkor a szélesebb társadalmi körképben
(pl. az uránbányászok alakjaiban) mindig személyes sorsokat jelenített meg. Té-
maválasztásával környezetéhez kötõdött, de a sajátosban, a helyiben az egyete-
mes érdekû kérdéseket kereste. 1969-ben jelent meg a Mohácsi-sziget életét feltá-
ró szociográfiája, A busók földjén. Majd ezt követte 1974-ben nagyhatású irodalmi
szociográfiája (és színpadi változatban, dokumentumjátéknak is feldolgozott és a
Pécsi Nemzeti Színházban bemutatott munkája), az Uránbányászok. „László Lajos
riportjai már az eredeti kötetben olyan élet-anyagot, olyan szemlélettel tömörítet-
tek, ami mai hazai életünk gyökereihez ér” – írta a bemutatóról Futaky Hajna. A het-
venes évek elsõ felének hazai fiataljait és viselkedési problémáikat szólaltatja meg
az Esték a klubban (1975). Baranyai tárgyú riportgyûjteményének a Föld felett, föld
alatt címû kötetének (1976) a szerkesztésére az író engem kért meg. A hazai nem-
zetiségek élete foglalkoztatja – személyes életutaknak és a kérdés történeti be-
ágyazottságának, históriai hátterének a bemutatásával – a Jégszikrákban (1984).
László Lajosnak ezek a könyvei többnyire élénk vitákat váltottak ki azok körében,
akikrõl szóltak. De az író mindig vállalta véleményét, a gondolatok ütköztetését.
További riportkötetei, illetve szociográfiai munkái: Infarktus (1978), Szívhalál(ok)
(1987), Halálpolka (1990), Isten veletek, uránbányászok! (1995).

E munkái közül talán az Uránbányászok ma is a leghatásosabb és legsike-
rültebb könyve, annak ellenére, hogy maga az uránbányászat már régen megszûnt
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Pécsett. A könyvben megidézett emberi sorsok azonban élõ, eleven portrék, és az
alakok annyi idõ után is velünk vannak, a városban mellettünk élnek, elkísérnek.
László Lajos „megközelítése… az íróé. Vizsgálódásainak középpontjában az em-
ber áll. Elsõsorban nem az érc, nem a gépek, nem a munkafolyamatok, hanem a
gépekkel dolgozó ember, a munkás, a bányász érdekli. A könyv mindenekelõtt né-
hány kitûnõ portré, emberi sors és jellem fölrajzolása, egymás mellé állítása” – ír-
tam a könyvrõl 1974-ben.

László Lajos két televíziós dokumentum-filmjét a Magyar Televízió, rádiójá-
tékát a Magyar Rádió mutatta be.

László Lajost a fiktív irodalom, a novella- és a regényírás is foglalkoztatta.
Már riportjaiban és szociográfiai írásaiban is élt szépírói eszközökkel, élénk párbe-
szédekkel, színes figurákkal, megelevenítõ jellemzéssel, történések életszerû le-
írásával. Fontosabb epikai mûvei: Judit (regény, 1978), A hatodik nap (regény,
1978), Kanyarkulcs (regény, 1979), Rétisasok (regény, 1980), Jákob kútja (elbe-
szélések, 1986), Tigrismosoly (regény, 1990), Könyörgés a hontalanokért (regény,
1993), Dismas alászáll a poklokra (regény, 2000). A mûvek nagy száma ellenére
László Lajos e munkái nem kaptak kellõ kritikai figyelmet. A Juditról, László Lajos
elsõ regényérõl írta Marafkó László 1978-ban a Jelenkorban: „Egy regény a min-
dennapokról. Címadó hõsnõje, a munkásszármazású lány, a gimnázium befejezé-
se után tanáraival és szüleivel szembeszállva a továbbtanulás helyett a munkássá
válás rögösebb útját választja… A Judit a regénnyel tett kísérlet, amely minden bi-
zonnyal további epikus mûvek elõzményeként is felfogható.” A kritikusnak igaza
lett: a könyvet novellák és regények sora követte. A szociográfia és regény, a tény-
irodalom és fikció összekeverednek, összeolvadnak, egymást segítik, erõsítik
László Lajos mûhelyében. Egy hosszabb, átfogó, László Lajos több mûvét értékelõ
tanulmányban olvassuk 1986-ban: „Hogy az életmód és gondolkodás változását
nem könnyû nyomon követni, azt az ismételt munkábavételek jelzik. A busók föld-
jén és A hatodik nap egyaránt felvillantotta a nemzetiségi lét gondjait. Ez cselek-
ményhordozó fõ szállá a Rétisasok (1980) regényben válik.” Négy szépprózai
könyve Berlinben, Sersheimben illetve Szekszárdon német nyelven is megjelent.

László Lajosnak az utolsó évtizedekben, 1986 óta – nem beszélve a szek-
szárdi életmû-kiadás köteteirõl – hét új könyve látott napvilágot. De az elmúlt hu-
szonhárom évben abban az irodalmi és mûvészeti folyóiratban, amelyet városában
szerkesztenek (és amely a város és a megye anyagi támogatását élvezi) tõle szár-
mazó írás, róla szóló kritika vagy vele készült beszélgetés – a „kitüntetõ” figyelem
bizonyítékaként – nem jelent meg. Pedig közben László Lajos volt hetven, hetvenöt
és nyolcvan éves. A folyóirat korábban sem kényeztette el. Míg az 1958 és 1968
közötti tíz évben a Jelenkorban három riportja, két tanulmánya, egy kritikája, vala-
mint egy róla szóló írás látott napvilágot, 1969 után – az 1996-ig terjedõ huszonhét
évben – mindössze négy tõle származó riportot, öt könyvérõl és egy színpadi mû-
vérõl szóló ismertetést olvashattunk. Ugyanakkor a napilapok (Népszabadság,
Magyar Nemzet, Magyar Hírlap), a hetilapok (Új Tükör, Új Ember, Élet és Irodalom
pl. ötször, többek között Göncz Árpád), a folyóiratok (Új Írás, Vigilia, Forrás, So-
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mogy) rendszeresen ismertették és méltatták munkásságát. Az utóbbi években,
amikor munkái német nyelven is megjelentek, több, összesen tizenegy német nyel-
vû hazai és külhoni sajtótermék ismertette László Lajos könyveit.

László Lajos évekig küldte – fõként a reggeli hírek között jellegzetes, kissé
recitáló hangján elhangzó – tudósításait a Magyar Rádióba Dél-Dunántúl, Pécs és
Baranya mindennapi életérõl. Mint a Magyar Rádió Pécsi Stúdiójának munkatársa
pedig számos helyi mûsorral, általa készített összeállítással szolgálta a város szel-
lemi és mûvészeti életét. Rendszeresen hírt adott a Pécsett élõ írók megjelenõ
könyveirõl, a pécsi kiadók mûhelyében folyó munkáról, irodalmi eseményekrõl.

Díjai: Munka Érdemrend bronz fokozata (1966), Szocialista Kultúráért (1972),
Szakszervezetek Országos Tanácsának díja (1976), Soros-ösztöndíj (1987), Köz-
mûvelõdési díj (1988), Magyar Köztársaság Érdemrendjének Kiskeresztje (1993),
Scitovszky-díj (2009).

A halál, a veszteség megélése, a temetés a család, a hozzátartozók legsze-
mélyesebb ügye, döntése. Csak részben tartozik a nyilvánosságra. Láttam Pécsett
temetést, ahol Faust Imrét, a Baranya Megyei Moziüzemi Vállalat igazgatóját, a
hajdani könyvkiadót, a népi írók támogatóját, a moszkvai fegyverszüneti tárgyalás
delegációjának tagját Darvas József, volt miniszter, az Írószövetség elnöke bú-
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csúztatta. Ott voltam, amikor Szederkényi Ervin, a Jelenkor fõszerkesztõjének pé-
csi temetésén Cseres Tibor az Irószövetség elnöke beszélt. Ma jóformán annyiféle
a temetési szertartás, ahány embertársunkat temetnek. Úgy gondolom tiszteletben
kell tartanunk minden döntést. László Lajos néhány éve már súlyos beteg volt, ta-
valy, munkásságának méltatásán a pécsi Lenau Házban már nem tudott szemé-
lyesen részt venni. Életének 84. évében 2009. augusztus 1-jén hunyt el pécsi
Surányi Miklós utcai lakásában. Errõl elõbb – egy hét múlva – rövid hír jelent meg a
helyi újságban, majd további öt nap múlva az újság Gyászoljuk rovatából az olvasó
arról értesülhetett: „Dr. László Lajos írót, a Magyar Rádió Pécsi Stúdiójának helyet-
tes vezetõjét… a római katolikus egyház szertartása szerint szûk családi körben el-
temettük. Gyászoló család.” Mikor? Hol? Hogyan? Ki búcsúztatta? Erre nem kap-
tunk választ. Amikor László Lajos elhunyt, a Magyar Írószövetség, a Magyar
Alkotómûvészek Egyesülete és a Magyar Újságíró Szövetség tagja volt.

LÁSZLÓ LAJOS

URÁNBÁNYÁSZOK

Ha valahol, akkor leginkább az uránbányászok közösségeiben kísérhetõ
nyomon a magyar társadalom elmúlt másfél-két évtizedének története, folytonos
változása, formálódása. Mert az uránosok között nem csak hagyományos bányász
van. Alföldi tsz-bõl, nyugat-magyarországi állami gazdaságból, üzemi párttitkári
funkcióból, páncélos tiszti uniformisból, fõvárosi gyárigazgatói székbõl, teológiai
fõiskoláról léptek át a szürkésbarna sziklák birodalmába. Az ország valamennyi tá-
jának embere, valamennyi társadalmi rétegének képviselõje találkozott a Mecsek
méhében húzódó vágatokban, és egyesült a szikla és az akarat harcában. Ez a
harc asszimilálta õket bányásszá, nem a szürke ruha, a színes mûanyagkobak. A
hasonulás folyamatában az ösztön, a szemlélet, a szokás, az egyéniség is megkí-
vánja a magáét, gyakran konfliktusok árán. Az egyén és a közösség formálódó
kapcsolata volt a vezérfonal kutatásaimban, és a riportokban fellelhetõ szintézisre
a bányásszá formálódó ember adta a lehetõséget. Az ember, aki a legnehezebb
pillanatokban, a legbódítóbb mámorban sem vesztheti el teljesen és végérvénye-
sen önmagát.

Az író számára, amikor a valóságot dokumentálni akarja, két út kínálkozik.
Az egyik a számok, az adatok meggyõzõ segítsége, a másik az ábrázolás kocká-
zattal és folytonos erõpróbával járó kísérlete. Én az utóbbit választottam, mert eb-
ben látom az ember felmutatásának teljesebb lehetõségét.

(...)
Bátor emberekrõl írtam, akik gyengeségeikben is erõsek, elesettségükben

is nagyok, mert sosem vesztik el a küzdelem értelmét. Megvívják naponta a harcu-
kat a sziklával, a mélységgel, a hõséggel és önmagukkal. Szeretnek élni, a ve-
szélyben is az életért harcolnak, örömeikben pedig hajlandók megfeledkezni a
rosszról és a félelmetesrõl.
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100 éve Pécsett… 1909-ben

július 1. A pécsi városi iskolaszék ülést tartott Majorossy Imre elnökletével.
július 2. Báró Burián István közös pénzügyminiszter Bécsbõl Pécsre érkezett.
július 8. Személyi változás történt a pécsi MÁV-mûhelyben: Hankó Gyula fõmérnök távozá-

sával kinevezték utódjának Pogány Ármint.
július 9. Elhunyt Nagy Sándor, a Pécsi Napló és a Pécsi Irodalmi és Könyvnyomda Rész-

vénytársaság ügyvezetõ igazgatója (1866–1909).
július 10. A Pécsi Polgári Kaszinó tánccal egybekötött estélyt rendezett.
július 12. Megtartották Baranya vármegye törvényhatósági közgyûlését.
július 13. Rózsaünnepélyt rendeztek a Tündérkertben.
július 20. Pécsre érkezett orvosi vizsgálatra Kardos Kálmán Baranya vármegye és Pécs sza-

bad királyi város ny. fõispánja.
július 22. Kuliszéky Ernõ átvette a magyar királyi tanfelügyelõség vezetését.
július 22. Elhunyt Taxis József báró, pécsi honvéd dandárparancsnok (?–1909).
július 28. A 69. gyalogezred zenekara mûsort adott a Sétatéren.
július 29. Elhunyt Purger Péter, a mohács-pécsi vasút nyugalmazott pályafelügyelõje.

augusztus 1. A Pécs-Budai Külvárosi Katholikus Kör hangversenyt rendezett.
augusztus 1. Három léghajó haladt el Pécs felett este 6 óra 15 perckor.
augusztus 3. Baleset történt a Dohánygyár építésénél: Margalit Sándor építésvezetõ-

mérnök két emeletet zuhant.
augusztus 6. Elhunyt Blaskovich István nyugalmazott királyi táblai elnök (1843–1909).
augusztus 8. A Zsolnay-gyárak önkéntes tûzoltóegyesülete az új Sörgyár helyiségeiben nyá-

ri ünnepséget rendezett.
augusztus 11. Pécsre látogatott az Amerikában élõ Zsolnay Gyula, Zsolnay Ignác fia.
augusztus 15. Nagyasszony ünnepén férfizarándoklatot tartottak Máriagyûdre.
augusztus 17. A Nádor-szállóban tartotta meg Baranya vármegye törvényhatósági bizottsá-

ga gyûlését, amelynek témája az alispánválasztás volt.
augusztus 18. Istentiszteletet tartottak az uralkodó, I. Ferenc József születésnapja alkalmá-

ból Pécsett. A misét Zichy Gyula püspök celebrálta.
augusztus 23. Alapításának 900. évfordulóját ünnepelte a pécsi püspökség.
augusztus 25. Lajos nap alkalmából a pécsi Függetlenségi Párt intézõ bizottsága koszorút

helyezett el a Majláth téren található Kossuth Lajos szobornál.

szeptember 1. Fernbach Károly Bács-Bodrog vármegyei fõispán veje Markovits családjával
Marienbadból Zomborba utazott. Közben Pécsett megálltak és a Nádor-szálló téli kertjé-
ben ebédeltek.

szeptember 1. Elhunyt Lukrits István pécsi királyi törvényszéki bíró (1838–1909).
szeptember 4. Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök Pécsre érkezett látogatóba Döbrössy

Alajos kanonokhoz.
szeptember 5. Tanévnyitó Veni sancté-t tartottak a város növendékei számára a székesegy-

házban.
szeptember 7. A városi zeneiskola bizottsága az elnök, Nendtvich Andor polgármester jelen-

létében ülést tartott.
szeptember 10. Szüreti ünnepélyt tartott a Pécsi Katolikus Legényegyletnél (Megye u. 20.)
szeptember 11. A városi közkórház bõr- és bujakórosztály fõorvosának Bahula Józsefet ne-

vezték ki.
szeptember 12. Baranya vármegye és Pécs szabad királyi város tûzoltószövetsége évi ren-

des közgyûlését rendezte meg a tûzoltóság Rákóczi úti nagytermében.
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szeptember 19. Megtartotta alakuló ülését a pécsi állami fõreáliskola Eötvös önképzõköre
Vende Ernõ tanár vezetésével.

szeptember 20. A Pécsi Dalárda népünnepélye a Tettyén.
szeptember 22. Az új évad nyitóelõadása a Pécsi Nemzeti Színházban Molnár Ferenc Liliom

c. mûve volt.
szeptember 23. A Pécsi Ingyenes Népkönyvtár Egyesület választmányi ülést tartott a Nem-

zeti Kaszinóban Simon Béla elnökletével.
szeptember 24. Mutschenbacher Gyõzõ elnöklésével megtartotta elsõ ülését a színügyi vá-

lasztmány.
szeptember 29. A Pécsi Nemzeti Színházban Leo Fall Az elvált asszony c. operettje került

színre.
szeptember 29. Városi közgyûlést tartottak, különös tekintettel a válságos politikai helyzet miatt.

75 éve Pécsett… 1934-ben

július 1–8. Országos Fotós Alkotótábor Pécsett a Népmûvelési Intézet rendezésében.
július 7. A Városi fürdõben a Nyugat-Magyarország úszóbajnoki viadal keretében Pécs–Ka-

posvár vízilabda-mérkõzést játszottak.
július 14. A törvényhatósági bizottság kisgyûlést tartott a városi székház kis tanácstermében.
július 14. A Magyar Nemzeti Szövetség látta vendégül Pécsett az Amerikai Magyar Népsza-

va pályadíjnyertes magyarjait.
Július 16. Pécsre látogatott a DGT új vezérigazgatója, Dormándy Géza és Korwik Ottó udva-

ri tanácsos.
július 17. A pécsi színtársulat Gerhardt Hauptmann Naplemente c. darabját mutatták be

Csortos Gyula fõszereplésével.
július 21. Két doktori értekezés született Pécs város múltjáról: 1/ Nyakas Sarolta: Az elsõ pé-

csi nyomda története; 2/ Vasskó Ilona: A pécsi püspöki könyvtár francia nyomtatványai
és kéziratai.

július 25. A törvényhatósági bizottság 100 000 pengõs hozzájárulást szavazott meg a pécsi
zirci gimnázium ódon épülete mellé tervezett új szárny megvalósítására.

július 28. A három Latabár – ifjabb és idõsebb Latabár Árpád és Latabár Kálmán – Harmath
Imre: Csak azért is c. operettjét mutatta be a Pécsi Nemzeti Színházban.

július 28. Kerényi Károly lett a M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Klasszika-Filológia Tan-
székének új nyilvános rendkívüli tanára.

augusztus 2. A Dunántúl lapkiadó bemutatta Dénes Gizella: Gyõzelem az aranyfényû he-
gyek között c. új regényét, amely a napilap hasábjain jelent meg folytatásokban.

augusztus 5. A pécsi állami gyermekmenhely fennállásának harmincadik jubileumát ünne-
pelte.

augusztus 5. Ebesfalvi Török Lajos rendõrfõtanácsos, a pécsi kapitányság vezetõjének szá-
zadik jakabhegyi kirándulásának emlékére márványtáblát avattak a kilátó keleti falán.

augusztus 7. A vármegye kisgyûlésén vita bontakozott ki a katolikusok és a reformárusok kö-
zött Gyûd község nevének Máriagyûdre való megváltoztatása tárgyában.

augusztus 11. A szabóiparosok sztrájkba léptek a 15–20 filléres éhbér ellen.
augusztus 12. A Pécsi Nemzeti Színház Gellért Lajos és Szánthó Dénes Timosa, a cár kato-

nája c. drámáját tûzte mûsorára Orbán Viola szereplésével.
augusztus 12. Elhunyt Hamerli Józsefné, született Hoffmann Sarolta több jótékonysági szer-

vezet tevékeny résztvevõje, pártfogója.
augusztus 14. Baranya vármegye közigazgatási bizottsága napirend elõtt gratulált a frissen

kitüntetett alispánnak, Fischer Bélának.
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augusztus 18. Hodinka Antalnak, a pécsi egyetem nyilvános rendes tanárának, hajdani rek-
torának a magyar tudomány és irodalom mûvelése, valamint az egyetemi oktatás terén
szerzett érdemei elismeréséül II. o. polgári érdemkeresztet adományozott a miniszterel-
nök.

augusztus 21. A PAC vízipólósai a Szolnok elleni, a Városi Népfürdõben megrendezett mér-
kõzésen 5 : 3-as végeredménnyel bejutottak a középdöntõbe.

augusztus 25. A pécsi izraelita hitközség márvány emléktáblával megjelölt pihenõt építtetett
a Mecsek lelkes rajondójának, Lenkei Lajosnak, a Pécsi Napló nemrég elhunyt fõszer-
kesztõjének az Irma út és a Zsivánovits villa felé vezetõ szerpentin árnyas szakaszán.

augusztus 28. A vendéglõsök, szállodások és kocsmárosok ipartársulata 10 éves vezetõi ju-
bileuma alkalmából kis ünnepséggel kedveskedett Schmidt János vendéglõsnek.

szeptember 1. A Pécsi Nemzeti Színházban vitéz Bánky Róbert társulata gyermekelõadást
tartott. Géza bácsi Karcsi Eldoráldóban c. három felvonásos mesejátékának címszerep-
ében Orbán Violát láthatta a lelkes közönség.

szeptember 2. Nagyszabású repülõnapot rendeztek Pécsett a magyar sportrepülés népsze-
rûsítésére.

szeptember 8. A Pécsi Kereskedõk Testülete Országos Plakát- és Reklámkiállítást rende-
zett a Pannónia Szállóban.

szeptember 8–9. Gyümölcs-, szõlõ-, bor-, virág- és méhészeti kiállítást szervezett a Pécsi
Katholikus Kör.

szeptember 13–14. A békerevízió angol apostola, Llewellyn Jones tartott elõadásokat Az
angol helyi önkormányzat és Az angol parlament címmel az egyetemen.

szeptember 15. Meghalt jánosi Engel Gyula udvari tanácsos, ócsárdi földbirtokos (1857–1934).
szeptember 19. Neves vendégeket fogadott a pécsi múzeum Girold barcelonai múzeum-

igazgató és J. Jackson Noreman londoni tanár személyében.
szeptember 21–23. Vasason és Mecsekszabolcson részleges bányászsztrájk tört ki.
szeptember 26. Gróf Festetics Sándor, az enyingi kerület országgyûlési képviselõje, a Ma-

gyar Nemzeti Szocialista Párt vezetõje, a magyar nemzeti irredenta mozgalom megala-
pítója Pécsre érkezett és bemutatkozó látogatást tett a város vezetésénél.

szeptember 30. A Credo férfi egyesület ülésén Uhl Antal missziós lelkész tartott elõadást a
lille-i munkás- és bányászviszonyokról.

50 éve Pécsett… 1959-ben

július 1. Országos politechnikai továbbképzõ tanfolyamot tartottak Pécsett, a gépipari tech-
nikum tanárai számára.

július 2. Megtartotta ülését a megyei tanács végrehajtó bizottsága.
július 4. Félmillió forint értékû képzõmûvészeti gyûjteménnyel gazdagodott a Janus Pannoni-

us Múzeum állománya a Magyar Nemzeti Galéria jóvoltából.
július 7. A Pécsi Porcelángyár KISZ-szervezete KISZ-taggyûlést tartott az Építõk kultúrottho-

nában.
július 11. Munkába ált az elsõ pécsi villanymalom.
július 18. Elhunyt Babella Károly (1908–1959), a Cementárú Ipari Vállalat igazgatója.
július 19. A magyar képzõmûvészek Baranya megyei munkacsoportja és a Hazafias Nép-

front rendezésében megnyílt a Janus Pannonius utcai székházban Battancs Gábor grafi-
kus második plakátkiállítása.

július 24. A legutóbbi minisztertanácsi ülés döntése értelmében a Pécsi Pedagógiai Fõisko-
lán négyéves, háromszakos tanárképzést vezettek be.
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július 27. A PVSK pályán, 500 nézõ elõtt mérkõzött meg egymással a Pécsi Dózsa és a Gyõri
Vasas ETO futballcsapata. A végeredmény 2:2 lett.

július 31. A Hazafias Népfront Janus Pannonius utcai nagytermében megnyílt a VIT-kiállítás.

augusztus 1. Önkiszolgáló bolt nyílt a Jókai téren.
augusztus 2. Nagy jelentõségû felfedezést tett a pécsi Bõrgyógyászati Klinikán dr. Melczer

Miklós, amely az orvosok segítségére lett a bõr- és nyálkahártyarák korai felismerésé-
ben.

augusztus 5. A Pécsi Szabadtéri Színpadon az Esmeralda c. produkcióval mutatkozott be a
Moszkvai Sztanyiszlavszkij és Dancsenkó Színház.

augusztus 8. A vasutasnap alkalmából a Váradi Antal utcai kultúrházban kitüntetéseket és
jutalmat osztottak.

augusztus 15. Megszerezte elsõ gyõzelmét az NB III-ban a Pécsi Bányász csapata.
augusztus 22. 13 tagú bolgár küldöttséggel Pécsre érkezett Magda Tudzsarova, a Hazafias

Arcvonal nõbizottságának elnöke.
augusztus 24. Általános és középiskolai igazgatók, szakfelügyelõk és kultúrotthon igazgatók

tárgyaltak az oktatás és a népmûvelés jövõbeli feladatairól.
augusztus  31. Évadnyitó társulati ülést tartottak a Pécsi Nemzeti Színházban.

szeptember 1.Tanévnyitó a pécsi Leõwey Klára Gimnáziumban.
szeptember 5. Megkezdõdtek a IX. bányásznapi ünnepségek a Pécsi Szénbányászati

Trösztnél.
szeptember 6. Az egyetemalapító Ángyán János professzort nyugalomba vonulása alkalmá-

val köszöntötte a Dunántúli Napló.
szeptember 11. A Pécsi Nemzeti Színházban ifj. Johann Strauss A denevér c. operettje volt

az évadnyitó elõadás, Bárdos Anni, Szabó Samu és Domján Marika fõszereplésével.
szeptember 13. Megkezdte NB I-es szereplését a pécsi Kinizsi sakkcsapata.
szeptember 18. Galambos György, Bázsa Éva és Hamvay Lucy szereplésével a Kamara-

színházban Oscar Wilde Bunbury c. vígjátékát.
szeptember 20. A PVSK pályáján a Pécsi Dózsa 3:2-re kikapott a Ferencváros csapatától.
szeptember 26. Szüreti bált tartottak a Pécsi Bõrgyár mûvelõdési otthonában.
szeptember 30. Az NDK berlini Dia Elektrotechnik gyára mûszerbemutatót tartott Pécsett.

25 éve Pécsett… 1984-ben

július 3. A Pécsi Nyári Színház rendezvénysorozata keretében a Tettyén Csajkovszkij
Hattyúk tava c. balettjét mutatta be a kisinyovi társulat.

július 6–7. Pécsett rendezte meg a Magyar Közgazdász Társaság, a Szervezési és Vezetési
Tudományos Társaság és a TIT Közgazdasági Választmánya a XXIII. Közgazdász
Vándorgyûlést.

július 7. A Pollack Mihály Mûszaki Fõiskola szilikát- és vegyipari gépész szakcsoportja febru-
ár és július között a Túró Rudi csomagolására alkalmas berendezést állított elõ.

július 11. A Mecsek Fotóklub tagjainak mûveibõl nyílt kiállítás a Helyõrségi Mûvelõdési Otthonban.
július 12. A Dunántúli Napló Rajnai László mûfordítót köszöntötte 60. születésnapja alkalmából.
július 14. A Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképzõ Karán ünnepélyes keretek kö-

zött megnyitották a 16. nemzetközi zenei tábort.
június 15. Megnyílt a Mecsek-oldalban a Hotel Hunyor.
július 18. Huszka Jenõ Gül Baba c. operettjét mutatták be a Szabadtéri Táncszínen.
július 20–21. A Nevelési Központ adta a helyszínét a hagyományos Országos Bõr- és Cipõ-

ipari Szakvásárnak.
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július 23–27. a Bolyai János Matematikai Társulat ötnapos nemzetközi matematikai konfe-
renciát szervezett a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképzõ Karával közösen.

július 30. Kezdetét vette a TIT Baranya megyei Szervezete által 26. alkalommal megszerve-
zett nyári egyetem, amelyen mintegy 10 európai országból érkeztek vendégek.

augusztus 3. Major Kamill festõ, grafikus kiállítását nyitották meg a Pécsi Galériában.
augusztus 6. Nemzetközi orvostanácskozást rendeztek a POTÉ-n.
augusztus 7. Pécsre látogatott Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a

Központi Bizottság titkára.
augusztus 7. A Pécsi Nyári Színház eseménysorozat záró programjaként a Tahiti Nagy Ba-

lett fellépését tekinthette meg a Városi Sportcsarnokban a közönség.
augusztus 13. Ötnapos tudományos konferencia vette kezdetét az Orvostudományi Egyete-

men az Európai Tobozmirigykutató Társaság rendezésében.
augusztus 16–18. A Mozgássérültek Pécs Városi Sportegyesülete és a Nevelési Központ

második alkalommal rendezte meg a Sophianae Kupát.
augusztus 17. Tartalékos orvostiszteket avattak a Bajcsy-laktanyában.
augusztus 23. Átadták a Fodor József emlékérmet az iskolaügyi tudományos tanácskozás

keretében.
augusztus 23. Elhunyt Mendelényi Vilmos színmûvész, a Pécsi Nemzeti Színház tagja

(1939–1984).
augusztus 25. Az egykori pápai népi kollégisták tartották találkozójukat Pécsett, a Pollack

Mihály Mûszaki Fõiskola nagy elõadótermében.
augusztus 27. Piti Zoltán, újonnan megválasztott tanácselnök letette hivatali esküjét dr. Mol-

nár Zolán általános tanácselnök helyettes elõtt.
augusztus 27. Elhunyt Kislégi Nagy Dénes nyugalmazott egyetemi tanár, a filozófiai tudomá-

nyok doktora (1884–1984).
augusztus 29. Évadnyitó társulati ülést tartottak a Pécsi Nemzeti Színházban.

szeptember 1. Köpeczi Béla mûvelõdési miniszter Pécsett tartotta az ünnepélyes országos
tanévnyitó beszédét.

szeptember 6. A magyar EEG és Klinikai Neurofiziológiai Társaság megtartotta XXVIII. Tu-
dományos ülését.

szeptember 8. Átadták a pécsi Honvéd Kórház új szárnyát.
szeptember 8–9. A Pécsi Volán és a Külker SC közös rendezésében kétnapos autóversenyt

rendeztek az abaligeti úton.
szeptember 11. A Janus Pannonius Tudományegyetem ünnepi tanévnyitó ünnepségének

színhelye volt a POTE Aulája.
szeptember 17. Közterületi felügyelet kezdte meg munkáját Pécsett, a rend és a tisztaság

fenntartása érdekében.
szeptember 18. Havasi Ferenc, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, a Politikai Bizott-

ság tagja rövid szakmai látogatást tett Baranyában.
szeptember 26. A Finn Ifjúsági Szervezetek Nemzeti Bizottságának delegációja vendéges-

kedett a héten Magyarországon, amely keretében egy napos villámlátogatást tettek Pé-
csett.

szeptember 27. Megalakult a Balázs Béla Stúdió elsõ vidéki klubja az Apáczai Csere János
Nevelési Központ mûvelõdési házában.

szeptember 28. A Káptalan utca 2. szám alatt megnyitották Amerigo Tot múzeumát. A meg-
nyitó beszédet Kornidesz Mihály, a Magyar Televízió elnöke mondott.
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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.

127
PSz_2009-03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\2009-03-Osz\2009-03-Osz_10.vp
Thursday, February 14, 2013 11:10:29 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



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 Miklós
* Bóday Zoltán * dr. Bodor András * Bodor Attila * Bognár László * Bognerné dr. Tóth Mária * dr. Bohusné Váradi Zita (Óbánya) *
Bókay Endre * Boros László * dr. Borsay Péter * Borsy Eszter * Bozóky Anita * dr. Bödõ László * Buchert Eszter (Kovácsszénája) *
Budai Jánosné * dr. Búzás Tibor * dr. Csaba Tamásné * Csánk Jenõné * dr. Csullag József (Bonyhád) * dr. Csullag Zsolt (Bonyhád)
* Dallos Nándorné (Hosszúhetény) * Darida Miklós * dr. Deli József & Szegvári Csilla * Dénesi Ödön * Derényi László (Vác) * Dévé-
nyi Sándor * dr. Dobay Péter * Dobler Tamás * Dobó Rudolf * Dolgos Sándor * Engel András * Eperjesi Ferencné * Érdi-Krausz Gá-
bor * Erdõs János (Zók) * Éri István (Budapest) * dr. Ernyes Mihály * Erõss Zsolt * dr. Faragó László * Fedeles Tamás * Fekete
László * Filákovity István * Fitos Gábor * dr. Flerkóné dr. Bárdos Vera * Frankovics György * dr. Füredi Péter * Fürediné Zemplényi
Zita * Gábor Olivér * Gál Éva & Márfi Attila * Gálos Éva * Gállos Orsolya (Pécsvárad) * Garadnay Balázs * dr. Gáspár Gabriella *
Gáspár Csaba * dr. Gáspár László (Budapest) * Gasteiger László * Gasz Zoltán * dr. Gazda Ferenc * Gergely Tibor * Getto József *
Golob Ferenc * Göbölös István * Guld József * dr. Gundrum Károly * dr. Gyenizse Péter * dr. Györey Ferencné * Gyõrfi Csabáné *
Hágen József * dr. Hajnal László * dr. Halda Tamás * Háló Krisztián * Haraszti Ágnes * dr. Hárs Éva * dr. Havasi János * Hegedûs
Lajos * Hevesi András (Budaõrs) * Hideg József * Hoffmann Judit (Kozármisleny) * Homola Viktor (Budapest) * Hopp-Halász Kár-
oly (Paks) * dr. Hoppál Péter * Hormay Mihály * dr. Horváth Attiláné dr. Nagy Éva (Budapest) * dr. Horváth Béla (Budapest) * Hor-
váth István & Tengely Adrienn (Járdánháza) * Horváth Józsefné * Huba József * Hudák István * dr. Hudvágner Sándor * Huszár
Zsuzsanna * Ijjász István * Ilcsik János (Mohács) * dr. Illei György & dr. Donhoffer Ágnes * István László * dr. Istvánné Kollár Anikó *
Ivasivka Mátyás * dr. Jandó Péter * dr. Jánosi Edit * Jerney Miklós & Borsy Márta * Jeszták Márta (Budapest) * dr. Jobst Kázmér *
Jurdik Lászlóné (Kozármisleny) * Kamarás Júlia * Kanizsai István * Karancsi Ilus * dr. Karádi Oszkár * Kassai Róbert (Budapest) *
Kator György * dr. Kelemen László * Kelléné Nagy Zsuzsanna * dr. Kellermayer Miklósné * Kerekes Imre * Kilár Ferenc * Kilár Gyõ-
zõ * Kincsesné Szeifert Judit * Kismányoky Károly * dr. Kiss Iván (Essen) * dr. Kocsis Béla * Kolat Irén * Kollár Levente * Koltai Erika
* dr. Korinek László * Kosári Aurél * Kovács Attila * Kovács Imre * dr. Kovács Lászlóné * Kovács Szabó János * Kõszegi Gáborné *
Kraft János * dr. Krassó Sándor * dr. Krommer Károly * Kulcsár László * Kungl János * dr. Laczayné dr. Dombay Sarolta *
Laczhegyi Béla * Lafferton Gyõzõ * Lakatosné Novotny Sarolta * dr. Lehmann Antal * dr. Lénárd László * Lengvári István *
Lenkovics László * dr. Létai György * Lischka Györgyné * dr. Lovász György * Lovász Lázár * dr. Madas Éva (Székesfehérvár) *
Madas Katalin * Mádl Ferencné (Budapest) * Magyar Zsolt * Magyarlaki Józsefné dr. * Markó Imre * Marksz Levente * Maticska
Felícián (Budapest) * Matkovits Eleonóra * Mátrai Miklós * Matus Dezsõ * Mattyasovszky Zsolnay Péter (Budapest) * Märcz Róbert
* dr. Meláth Ferenc * Mendly Lajos * Mendöl Zsuzsanna * dr. T. Mérey Klára * dr. Mestyán Gyuláné * dr. Mestyán Ildikó * Mihályi Ist-
ván * Mischl Róbert * Molnár G. Judit * dr. Molnár Márk (Budapest) * dr. Molnár Péter (Debrecen) * Molnárné Garai Edit * Móró Má-
ria Anna * dr. Mózsa Szabolcs (Budapest) * Müller Lajos (Palkonya) * Nagy Csaba * Nagy Erzsébet * dr. Nagy Gábor * dr. Nagy
Imre * Nagy Zoltánné (Kõvágószõlõs) * Németh Ferenc (Budapest) * Németh Norbert (Csányoszró) * Norgauer Mária * dr. Nyers
József * Odrobina Zoltán * dr. Olasz István * Onhausz Miklós * Öhlmüller Miklós * Paksi Sándor * Palágyi Gergely * Pálfy Attila * ifj.
Pálfy Attila * dr. Pandúr József * Papp Miklós (USA) * dr. Pásztoryné Kovács Julianna * dr. Páva István * dr. Páva Zsolt * Pavlovics
Attila * dr. Pesti János * Peták Péter * Pete József * dr. Péteri Zoltán * Petrusz-Kerner Mária (USA) * Pinczehelyi Sándor * dr.
Pirkhoffer Ervin * Pilkhoffer Mónika * Pohánka Éva * Pusztafalvi Gábor * dr. Rácz Gábor * Radó István * Radó Péterné (Budapest) *
dr. Rákóczy István * dr. Rákosyné dr. Vass Klára * Ramocsay Istvánné (Budapest) * Raýman János * Rétfalvi Sándor * dr. Révész
Mária * dr. Roisz Andrásné * Róma Enrico (Budapest) * dr. Román Lászlóné * Rónaky Edit * Rozvány György * Rozs András * Röth
Lajos * Rusznyákné Gaszt Felícia * Sallay Árpád * Sándorné Gacsályi Irma * dr. Sarlós Tamás * Schmelczer Józsefné * dr.
Schmidt József * dr. Schmidt Pál * dr. Schneider Imre * dr. Schweitzer Gábor (Budapest) * Sebõk Ferenc * Selmeczi László * Sey
Gábor * Sikorski-Zsolnay Antónia * dr. Simon Higin (Eger) * dr. Simor Ferenc (Siklós) * Siptár András * Sivák Henrik * Soó László *
dr. Sólyom László (Budapest) * Staub Ernõ * Stenczer Béla * dr. Süle Tamás * Szabados György *Szabó Dorka (Pogány) * Szabó
Klára Gabriella (Budapest) * dr. Szabó László Gy. (2) * Szalay Lajos * dr. Szántó Péter (Budapest) * Szarka Zsolt * Szász János *
dr. Szebényi Imre (Budapest) * Szeép Zoltán (Budapest) * Szekeres Imre * dr. Szelestey Judit * Szentivánszky Jeromos * Szentku-
tiné Szirtes Mónika (Gárdony) * dr. Szépe György * Szieberth Józsefné (Balatonföldvár) * Szieberth Judit * dr. Szili Katalin (Buda-
pest) * dr. Szily Imre Balázs (Budapest) * Szirtes Béla * dr. Szirtes Gábor * dr. Szirtes Lajosné * Tamási Balázs * dr. Tamásy István
(Leányfalu) * Tavasz Marianna * dr. Tegzes Ferenc * Temesi Endre Miklós * dr. Temesi László * Tenkely István (Pomáz) * Tenkely
Miklósné (Budapest) * dr. Ternák Gábor * dr. Tigyi József * Tigyiné Pusztafalvi Henriette * Tihanyi János * Tirkala Ferenc * dr. Tóbi-
ás János * Tóth András (Üröm) * dr. Tóth Gyula * Tóth Ivánné * dr. Tóth József * G. Tóth Károly * Tóth Mihályné * Traj Ferenc *
Trebbin Ágost * Tüskés Tibor * dr. Ujvári Jenõ * Úz György * dr. Varga Csaba (Budapest) * dr. Varga Gyula * dr. Varga Levente *
Varga Mihály * Varga Szabolcs (Magyaregregy) * dr. Vargha Gábor (Budapest) * dr. Vargha Dezsõ * Várnagy Attila * dr. Varró Zol-
tán & dr. Darók Judit * Vass István * Vincze Ernõ * dr. Visy Zsolt * Vókó János * Wenczel Csilla * Werner Imre * Wolosz Róbert és
Vera * Zalay Buda * Dezsõné dr. Zemplényi Vera * Zemplényiné Barta Júlia * Zengõvári Mária (Budapest) * dr. Zoltai Ákosné * dr.
Zsigmond Endréné (Szombathely) * dr. Zsolt Njura (Agárd).

INTÉZMÉNYEK
ANK * Bányász Kulturális Szövetség * B. M. Bíróság * BM Levéltár (2) * Cigány Kult. és Közmûv. Egyesület * Ciszterci Rend Nagy
Lajos Gimn. és Koll. (2) * Civil Közösségek Háza * Csorba Gyõzõ M. Könyvtár (2) * Déri Múzeum (Debrecen) * Egészséges Váro-
sért Alapítvány * Érc- és Ásványbányászati Múzeum (Rudabánya) * Hajnóczy József Kollégium (2) * Hétfõ pr. és reklámügynökség
* Hidasi Bt. * Iskolaszolgálat (38) * Janus Pannonius Gimn. (3) * Közp. Bányászati Múzeum (Sopron) * Lauber Dezsõ Városi Sport-
csarnok * Lüszter-Ékszer Bt. (Kozármisleny) * Malomkõ Alapítvány (Orfü) * Mecsek Öko Zrt. * Mecsek Egyesület * Mecsekaljai
Óvoda, Ált.- és Középiskola * Minerva Könyvtár * Parti Galéria * Pécs Médiaközpont * Pécs–Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
(40) * Pécs–Baranyai TIT * Pécs/Sopianae Örökség Kht. * Pécsi Galéria * Pécsi Gyermekotthon * Pécsi Horvát Színház * Pécsi
Kulturális Központ * Pécsi Református Kollégium * Pécs Sopianae/Örökség Kht. * Pollack Mihály Mûszaki Szakközépiskola *Pro
Pannónia Kiadó * PTE Központi Könyvtár * PTE Egyetemi Levéltár * PTE BTK-TTK Könyvtár * PTE Pollack Mihály Mûszaki Fõis-
kola 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.

128

128
PSz_2009-03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\2009-03-Osz\2009-03-Osz_10.vp
Thursday, February 14, 2013 11:10:29 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen


	Tartalom
	A PÉCSI PÜSPÖKSÉG ALAPÍTÓLEVELE, 1009 
	Ezer év ünnepe Mahler „Ezrek szimfóniájával” 
	VARGA SZABOLCS     6
	PÉCS A TÖRÖK HÓDOLTSÁG KORÁBAN 

	NAGY MRE     22
	A PÁLOSOK PÉCSETT 

	(Öttorony XI.)     22
	BOROS LÁSZLÓ     42
	AZ IRGALMAS RENDIEK TEMPLOMA 

	BAIERSDORF KRISTÓF     56
	A jánosi Engel családról. Adatok és kérdõjelek, II. rész 
	A MÁSODIK NEMZEDÉK, A GYERMEKEK 
	Recenzió – Jánosi Engel Adolf: Életembõl 

	RAÝMAN JÁNOS – MILLEI ILONA     70
	A PÉCSI GUTENBERG DALKÖR 

	SCHNEIDER IMRE     86
	GRÓF KLEBELSBERG KUNÓrévén került Trianon után Pécsre az Erzsébet Tudományegyetem 

	PÁVA ISTVÁN     96
	CSEPPBEN A TENGER. 
	EMLÉKLAPOK 1944/45-RÕL. II. rész 
	NEMES ENDRE EMLÉKEZETÉRE SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁN 
	SZUBJEKTÍV EMLÉKEK RÉGI IDÕKBÕL 
	LANTOS FERENC PÉCS DÍSZPOLGÁRA 
	2009. SZEPTEMBER 1. PÉCS VÁROS NAPJA 

	SALLAY ÁRPÁD     117
	BÁNYÁSZ TÉRZENE AZ ÁGOSTON TÉREN 

	TÜSKÉS TIBOR     118
	LÁSZLÓ LAJOS 

	(*1925 †2009)     118


