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Krisztus-monogram a Kr. u. IV. századból
(Pécs, Szent István tér, Péter–Pál sírkamra, 2000.)
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PETROVICS ISTVÁN

BASTOGNE-I HENRIK PÉCSI POLGÁR
ÉS VÉGRENDELETE

A végrendeletek történeti forrásként való vizsgálata az utóbbi évtizedekben
igen nagy népszerûségnek örvend mind Nyugat-Európában (elsõsorban a német,
angol és francia nyelvterületen), mind pedig Közép-Európában. Ezekre a kutatá-
sokra általában az a jellemezõ, hogy fõleg a mindennapi élet, a különbözõ életmó-
dok és az anyagi kultúra vizsgálata során jutnak fontos szerephez.1

A végrendelkezés joga Magyarországon már Szent István I. törvénykönyvé-
ben felbukkan, vagyis túlzás nélkül állíthatjuk: ez a jog egyidõs az államalapítással.
A korai jogszabályokat vizsgálva azonban rögtön kitûnik: a végrendelkezés vonat-
kozásában komoly eltérések figyelhetõk meg az egyes társadalmi csoportok, illet-
ve a vagyon fajtáival kapcsolatosan. A szabad végrendelkezésrõl tudósító kútfõk
közül, minden bizonnyal, az 1222. évi Aranybulla 4. cikkelye vált a legismertebbé,
amely kimondta: „Ha valamely szerviens fiú nélkül hal meg, birtoka negyedrészét
leánya örökölje, a többirõl úgy intézkedjék, ahogy akar.”2 Az eredetileg a királyi
szervienseket illetõ jog késõbb az ún. sarkalatos nemesi jogok egyikévé vált, hi-
szen a 13. század második felére kialakuló köznemesség legjelentõsebb társadal-
mi bázisát éppen a szerviensek alkották. S mivel a köznemesség Magyarországon
hosszú évszázadokon keresztül meghatározó fontosságú társadalmi-politikai erõ
volt, ezért a köztudatban leginkább hozzájuk kötõdik a testálás jogának gyakorlá-
sa, dacára annak, hogy az õsiség (aviticitas) intézményének 1351-ben történt be-
vezetése jelentõsen módosította az eredeti rendelkezést.3 Ezen a ponton azonban
érdemes megjegyezni: a nemesi birtok elidegeníthetetlenségének 1351-ben tör-
tént kimondása ugyan eltörölte az Aranybullában 1222-ben lefektetett szabad vég-
rendelkezést, ám valójában itt „csupáncsak” annyi történt, hogy az 1351. évi tör-
vény a tételes joggal szemben az élõ szokásjogot kodifikálta, amely egyértelmûen
a nemesi birtok szétaprózódását igyekezett megakadályozni.4

A városodás folyamatának a 13. század elsõ felétõl megindult kibontakozá-
sa, vagyis a városok számának és a bennük lakó népességnek a növekedése, a

2

1 A gazdag szakirodalomból, csupán néhány példát kiragadva, az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:
Gerhard Jaritz: Végrendeletek és a városi mindennapi élet: a Duna-völgy példája a késõ-középkor-
ban = Soproni Szemle 53 (1999) 325–330. p.; Kubinyi András: Fõúri és nemesi végrendeletek a Ja-
gelló-korban. Uo. 331–342. p.; Szende Katalin: A magyarországi városi végrendeletek helye az euró-
pai joggyakorlatban (A középkori Sopron, Pozsony és Eperjes példája). Uo. 343–356. p.; Szende
Katalin: Otthon a városban. Társadalom és anyagi kultúra a középkori Sopronban, Pozsonyban és
Eperjesen = Társadalom- és mûvelõdéstörténeti tanulmányok 32. Bp. 2004.; Judit Majorossy:
Church in Town: Urban Religious Life in Late Medieval Pressburg in the Mirror of Last Wills. Kéziratos
PhD disszertáció. The Central European University, Bp. 2006. Itt jegyezzük meg, hogy a fõpapi és a
fõúri végrendeletek kérdésére jelen munkákban nem kívánunk kitérni.

2 De Bulla Aurea Andreae II regis Hungariae MCCXXII. Szerk.: Lajos Besenyei–Géza Érszegi–Mauri-
zio Pedrazza Gorlero. Verona, 1999. 25, 38. p.

3 Franciscus Döry–Georgius Bónis–Vera Bácskai: Decreta regni Hungariae. Gesetze und Verordnun-
gen Ungarns. 1301–1457. Bp. 1976. 129–130. p.

4 Vö. Kristó Gyula–Engel Pál–Kubinyi András: Magyarország története 1301–1526. Bp. 1998. 102. p.
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15. századi Magyarországon egy új helyzet kialakulásához vezetett. Erre az új
helyzetre az a jellemzõ, hogy a városi polgárság, minden más társadalmi réteget
megelõzve, rendkívül elterjedt módon gyakorolta az írásos testálás szokását. Ezen
nem is csodálkozhatunk, hiszen a középkori városi polgárság egyik leglényege-
sebb elemét alkotó hospesek (vendégek) már a legkorábbi idõszakban (12–13.
század) is élhettek a szabad végrendelkezés jogával, amennyiben nem rendelkez-
tek örökössel. A késõbbi városi kiváltságlevelek aztán minden polgár számára
megadták a testálás jogát, persze, csak abban az esetben, ha nem rendelkeztek
törvényes örökössel. A korai idõszakhoz képest azonban a 15. század, vagyis a
végrendeletek tömegessé válásának idõszaka lényegi változást mutat. Arról van
szó ugyanis, hogy ekkor a testálás szokása már nem korlátozódott az örökös nél-
kül elhaltakra, illetve a lélek üdvére tett adományokra.

A városi polgárok végrendelkezésének törvényi szabályozását a 15. század
második felére kialakult tárnoki jog fektette le, amely tehát a korábbi, egymástól el-
térõ gyakorlat helyett egységes, országos vonatkozásban érvényes elveket fogal-
mazott meg. A tárnoki jog leszögezte: csak a szerzeményi vagyonról lehet szaba-
don végrendelkezni, az ún. õsi vagyonról viszont nem, tudniillik azt a leszármazók
és a rokonok öröklik.5

A magyarországi városhálózat egy szûk csoportját alkotó szabad királyi vá-
rosok polgárai tehát ingó és ingatlan vagyonuk felett az uralkodótól függetlenül,
szabadon rendelkeztek. Korlátlan joguk azonban nekik sem volt, hiszen az õ kezü-
ket is megkötötték az örökösök, illetve a város szükségletei, elvárásai. Végsõ so-
ron csak a gyermektelen polgárok testálhatták szabadon a vagyonukat bárkire, ám
a város érdekeit õk sem hagyhatták figyelmen kívül. Ezzel szemben a földesúri
vagy mezõvárosi polgárok csak az ingóságaik felett rendelkezhettek szabadon, fel-
téve, hogy a kiváltságlevelük biztosította a számukra ezt a jogot. A lényeg azonban
az, hogy a földesúri városok – köztük a püspöki székhelyek –, illetve az oppidumok
lakói, akik a korabeli felfogás szerint jogi értelemben jobbágyok voltak, ugyancsak
élvezhették földesuruk jóvoltából a szabad végrendelkezés jogát. A püspök és a
káptalan joghatósága alá tartozó középkori Pécs polgárait tehát szintén megillette
ez a kiváltság, ám ezt bizonyítani mindaddig nem tudtuk, amíg a közelmúltban rá
nem akadtunk Bastogne-i Henrik testamentumára.

Mielõtt azonban ennek a fontos dokumentumnak az ismertetésére rátérnénk,
felhívjuk a figyelmet egy olyan oklevélre, amely alapján joggal feltételezhetjük: a kö-
zépkori Magyarországon a legtöbb püspöki székhely „polgárai” megkapták földes-
uruktól a szabad végrendelkezés jogát. A fent említett dokumentum Csanád városával
kapcsolatos, amelynek bemutatásakor elõbb egy rövid magyar nyelvû tartalmi össze-
foglalót adunk, majd közöljük a szóban forgó, latin nyelvû oklevélnek a vizsgált téma
szempontjából legfontosabb részét. Megjegyezzük még, hogy a privilégium ellenére
Csanád városának történetébõl egyetlen konkrét testamentumot sem ismerünk.
Csanádi káptalan, 1427 (havi és napi kelet nélkül):

A csanádi káptalan, valamennyi csanádi polgárának és jobbágyának kérésé-
re megengedi, hogy közülük bárki, akár rendelkezik örökössel vagy gyermekkel,

3

BASTOGNE-I HENRIK PÉCSI POLGÁR ÉS VÉGRENDELETE

5 Szende… i.m. 2004. Otthon a városban, op. cit. 58–79. p.
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akár nem, életében vagy végsõ órájában javairól és különbözõ dolgairól, úgymint
ingó és ingatlan vagyonáról, saját akarata szerint végrendelkezzen… „Capitulum
ecclesie Chanadiensis… ad supplicationem universorum civium et Jobagionum
nostrorum de Chanadino … annuimus et concedimus… ut singuli eorum proles seu
liberos habentes siue non habentes, tam in vita quam in extremis, de eorum bonis et
rebus videlicet mobilibus et immobilibus a deo ipsis collatis Juxta eorum voluntate,
testamentum faciendi plenam habeant facultatem, quod testamentum in suis articulis
singulis ratum gratum et acceptum perpetuo duraturum sancimus…”6

A csanádi káptalan fenti oklevele, illetve az a helyzet, hogy Csanád városá-
ban lakó polgárhoz köthetõ végrendelet valószínûleg nem maradt fenn, ráirányítja
a figyelmet a többi dél-magyarországi városra. Az 1498 óta oklevéllel bizonyítható
módon is a királyi szabad városok közé tartozó, a szóban forgó régió legjelentõ-
sebb városának számító Szeged Mohács elõtti históriájából szintén csak egyetlen
végrendelet hagyományozódott az utókorra. Ezt is a fenti módon ismertetjük:

Szeged, 1474. március 12.
Szilágyi László bíró, az esküdtek, valamint Szeged város valamennyi polgára és

vendége emlékezetül adják, hogy monyorókereki Ferenc diák, Szeged városának jegy-
zõje és polgára, elõttük úgy rendelkezett, hogy a Monyorókerek birtokon levõ, szüleitõl
örökölt szõlõ-, malom- és a háztelek részeit, amelyeket fivére, Hagyó Mihály bitorolt, ke-
gyes célból, saját és szülei lelki üdvéért a közeli Szent Domonkos kolostorra hagyja.
„Nos Ladislaus Zylagÿ judex et jurati ceterique cives ac universi hospites de Zegedino,
memorie commendamus … quod circumspectus vir Franciscus literatus, notarius nostre
civitatis, noster scilicet concivis, alias de possessione Monyorokerek, coram nobis
personaliter constitutus… spontanea voluntate fassus est viva voce et relatum in hunc
modum: quomodo ipse totales suas porciones hereditarias, tam in vineam, quam in
molendino et fundo curie in comitatu Simigiensi et in dicta possesione Monÿarokerek ac
in territoria et terminis eiusdem ubilibet habita, que de genitoribus suis ad eumdem iure
essent devolute… quas Michael Hagÿo frater suus de eisdem sibimet usurpavit… ad
pias causas et ipsa pietatis pro salute anime sue et suorum parentum predictorum
relinquisset et donasset, claustro sancti Dominici ibidem in propinquo adiacente…”7

Szegedet szoros szálak fûzték a középkori Magyarország gazdasági szem-
pontból egyik legértékesebb régiójához, a Szerémséghez. Szemléletesen bizo-
nyítja ezt az állítást az alábbi, a szerémségi Szalánkemén történetébõl ismert vég-
rendelet, amelyet a budai káptalan foglalt írásba.
1512. május 26. Budai káptalan

A budai káptalan elõtt Vajda Miklós szalánkeméni lakos szegedi és szalán-
keméni házait, szõlõit és minden ingatlan és ingó vagyonát, ékszereit, ezüst tárgyait
stb. egyetlen fiára, Demeter diákra hagyja: „…nobilis Nicolaus Wayda inhabitator
civitatis Zalankemen coram nobis personaliter constitutus proposuit et sponte con-
fessus est in hunc modum, quomodo … bona ac matura iusta deliberatione prehabita

4
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6 Oklevelek Temesvármegye és Temesvárváros történetéhez. Másolta és gyûjtötte Pesty Frigyes. A
Magyar Tudományos Akadémia Tört. Bizottsága rendeletébõl sajtó alá rendezte Ortvay Tivadar. I.
1183–1430. Pozsony, 1896. (Temesvármegye és Temesvárváros története IV.) 614–615. p.

7 Reizner János: Szeged története IV. Szeged, 1900. 73. p.
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totales domos suas tam in Zegediensi quam eciam in dicta Zalonkemen civitatibus
habitas necnon totales vineas ubivis et in quibuslibet promontoriis quarumcunque
possessionum intra ambitum regni existentium et habitas sitas aliaque universa bona
mobilia et immobilia puta clenodia, domus, res, argentaria ac debita et credita apud
quarumcunque manus habita… Demetrio filio suo tamquam unico heredi et suc-
cessori … dedit, donavit et contulit …”8

Az általunk idézett fenti végrendeletek azt bizonyítják, hogy az ország déli ré-
szén fekvõ, eltérõ fejlettségû és különbözõ joghatóság alá tartozó városok polgárai is
élvezték a szabad végrendelkezés jogát, ám ezekkel a városokkal kapcsolatosan
csak elvétve maradtak fenn testamentumok. Mindenesetre roppant szembeszökõ,
hogy míg Pozsony esetében az 1350 és 1526 közötti idõszak vonatkozásában 850,
Sopron esetében az 1393 és 1526 közötti idõszak vonatkozásában 314, Eperjes ese-
tében az 1380 és 1526 közötti idõszak vonatkozásában pedig 123 testamentum, illet-
ve hagyatéki leltár maradt fenn,9 addig Szeged és Pécs középkori történetébõl mind-
össze egyetlen végrendeletet ismerünk. Ehhez, persze, sietve tegyük hozzá: az
ország északi részén fekvõ, jelentõs német polgársággal rendelkezõ és a tárnoki, más
néven szabad királyi városoknak minõsülõ Pozsony, Sopron és Eperjes esetében a
megadott számok magukba foglalják az egyháziak és a nemesek – nem túlzottan
nagyszámú – végrendeletét is, míg Pécs, Szeged, Csanád és Szalánkemén eseté-
ben csak a polgári testamentumok számát adtuk meg. Az eltérés így is döbbenetes,
s csak részben magyarázható a nagymértékû forráspusztulással. A fenti, általános
jellegû áttekintés után térjünk rá a pécsi vonatkozású végrendelet bemutatására.

A középkori Pécs városára vonatkozó írott források között különös figyelmet
érdemel az 1459. január 27-én kelt oklevél. Ez tudniillik az egyetlen olyan eddig is-
mert dokumentum, amely pécsi polgár végrendeletét hagyományozta ránk. Mivel az
oklevél eredeti példánya a Firenzei Állami Levéltárban található, ezért a kutatók leg-
inkább azt a nyomtatott tartalmi kivonatot használták, amelyet Giulia Camerani Marri
tett közzé 1951-ben megjelent okmánytárában.10 A végrendelkezõ személy, Bas-
togne-i Henrik (Henricus alias de Baschanya civis Quinque Ecclesiarum), rendkívül
érdekes alakja Pécs középkori polgárságának, akinek testvérét, az egyházi pályán
mozgó Bastogne-i (Basthonyai) János baranyai fõesperest és püspöki helynököt
ugyan jól ismerte a kutatás,11 ám a pécsi polgárok közé tartozó Henrikre, Teke Zsu-

5

BASTOGNE-I HENRIK PÉCSI POLGÁR ÉS VÉGRENDELETE

8 Dl 106083/188. Kiadva: Érszegi Géza: Adatok Szeged középkori történetéhez = Tanulmányok
Csongrád megye történetébõl IV. Szeged, 1982. 38. p.

9 Szende… i.m. 2004. Otthon a városban, op. cit. 73–79. p.
10 Marri, Giulia Camerani: I documenti commerciali del fondo diplomatico mediceo nell’Archivio di Stato

di Firenze (1230-1492). Firenze 1951. 89-90. 254. számú regeszta. Giulia Camerani Marri okmány-
tárára Teke Zsuzsa hívta fel a figyelmemet, aki a végrendelkezõ személlyel, Bastogne-i Henrikkel
kapcsolatosan is több fontos információt osztott meg velem. Segítségét ezúttal is hálásan köszönöm.

11 Fedeles Tamás: A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késõ középkorban (1354-1526) =
Tanulmányok Pécs történetébõl 17. Pécs, 2005. 323. p. Fedeles Bónis György regesztája alapján
(Bónis György: Szentszéki regeszták. Iratok az egyházi bíráskodás történetéhez a középkori Ma-
gyarországon. A szerzõ hátrahagyott kéziratát gondozta és szerkesztette Balogh Elemér. Szeged,
1997. 2647. sz. regeszta) János baranyai fõesperes és püspöki helynök „vezetéknevét” Basthonyai
formában használja. Magunk úgy véljük, hogy mind János, mind testvérének nevével kapcsolatosan
szerencsésebb meghagyni a magyar fül számára kétségtelenül idegenül csengõ, ám a testvérpár
származására pontosabban utaló Bastogne nevet.
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zsa kivételével, eddig még senki sem hívta fel a figyelmet.12 A rendelkezésre álló
adatok alapján úgy véljük, hogy János és Henrik Vallóniából került Pécsre, hiszen
származási helyük, Bastogne (latinul Bastonia) városa a mai Belgium Vallónia régió-
jának Luxembourg tartományában található. Eredeti lakóhelyük azonosításában a
Bastonya/Bastonia/Baschanya névalakon kívül a források azon fontos információja
is segít, amely szerint a kölni egyetemen kánonjogi fokozatot szerzett Bastogne-i
(Basthonyai) János a liège-i egyházmegyébõl (diocesis Leodiensis) származott.13

Egy 1450-ben kelt oklevél szerint Bastogne-i (Basthonyai) János Velencé-
ben, a Medici bank ottani fiókjánál egy pécsi egyházmegyei klerikussal a maga és
testvére számára 800 magyar aranyforintot helyeztetett letétbe. Az összeg 15 évig
maradt a banknál, mire végre sikerült visszaszerezni azt, jóllehet Bastogne-i Hen-
rik és örökösei erre többször tettek kísérletet. Alessandro Martelli, a Medici bank
velencei fiókjának vezetõje, miként levelei bizonyítják, állandó kapcsolatban állt
Bastogne-i Henrikkel, illetve annak feleségével, akik a pénzt Budára vagy Po-
zsonyba szerették volna átutaltatni. Martelli viszont azt szorgalmazta, hogy ügyfe-
lei jöjjenek Velencébe, mert õ nem talál a lagúnák városában olyan embert, akinek
megbízást adhatna a kifizetésre. A levelezésbõl az is kiderül, hogy Martelli, Bas-
togne-i Henrik kérésére, különféle szöveteket és luxuscikkeket küldött ügyfelének,
nyilvánvalóan a letétbe helyezett összeg kamatainak terhére.14

Bastogne-i Henrik 1459. január 27-én végrendelkezett Pécsett, s még valami-
kor annak az évnek a folyamán meg is halt.15 Testamentumában kisebb-nagyobb
összegeket juttatott a különbözõ pécsi plébániáknak és kolostoroknak, továbbá kikö-
tötte, hogy a Szent Bertalan-templomban helyezzék örök nyugalomra, amelyre egy
Zaboth nevû helyen levõ szõlõt hagyott. Végrendelete értelmében a Szent Bene-
dek-templom 9 aranyforintot, a Szent Erzsébet-ispotály 8 rajnai forintot, a Szent
Miklós-kolostor 8 aranyforintot, a Szent Ferenc-, a Szent Tamás- és a Szent Lélek-ko-
lostor, valamint a Szent Bertalan- és a Mindenszentek-plébánia, továbbá egy azono-
síthatatlan, csak ebben a dokumentumban felbukkanó egyház (S. Charoli) 9 forintot
kapott. Érdekes, hogy a Pécs városában mûködõ egyházi intézmények, nem számít-
va magát a püspökséget és a káptalanokat, amelyekrõl a testamentum nem ejt szót,
két különbözõ csoportban, s ennek megfelelõen két különbözõ helyen szerepelnek a
végrendeletben. Minden bizonnyal azért, mert a második csoportban felbukkanó ko-
lostorok és templomok együttesen jutottak a testamentumban megadott 9 forinthoz,
talán abból az összegbõl, amely Velencében volt letétbe helyezve. Feltûnõ, hogy nem
esik szó a karmelita kolostorról és a 15. század közepén kétségtelen mûködõ Szent
István-templomról. Az még csak érthetõ, hogy az elsõsorban német nyelvterületen
népszerûséget élvezõ karmeliták nem voltak túlzottan vonzóak egy vallon származá-

6
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12 Teke Zsuzsa: Velencei – magyar kereskedelmi kapcsolatok a 13–15. században = Értekezések a
történeti tudományok körébõl. Új sorozat 86. Bp. 1979. 54. p.; Teke Zsuzsa: Gazdaság és politika Fi-
renze és Magyarország kapcsolatában (14. század második fele – 15. század elsõ fele). Kéziratos
kandidátusi értekezés. Bp. 1994. 124. p.

13 http://www.columbia.edu/acis/ets/Greasse/orblatb.html (Johann Georg Theodor: Orbis Latinus. 1909.
(Elektronikus változat); Történelmi világatlasz. Bp. 1991. 53. II.; Fedeles... i.m. 2005. op. cit. 323. p.

14 Teke… i.m. 1994. Gazdaság és politika, op. cit. 124. p.
15 Marri: I documenti commerciali, op. cit. 89–90. p., 254. sz. regeszta.
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sú pécsi polgár számára, ám annak magyarázatát, hogy Szent István-templom miért
maradt ki Bastogne-i Henrik testamentumából, végképp nem tudjuk megadni.

Komoly fejtörést okoz a dokumentumban szereplõ S. Charoli egyház is. Az
azonosítást megnehezíti az a körülmény, hogy egyrészt a regeszta szövege nyilván-
valóan torzult alakot tüntet fel, másrészt pedig az a helyzet, hogy a második csoport-
ban szereplõ egyházi intézményekkel kapcsolatosan nem szerepel mindenütt minõ-
sítés, ráadásul a felsorolásuk sem következetes. Elõször ugyanis a kolostorok
szerepelnek (ferences, domonkos) majd a plébániák (Bertalan, Mindenszentek), az-
tán ismét egy kolostor (Szentlélek). Ha viszont topográfiai szempontból közelítünk a
problémához, akkor ez a felsorolás teljesen logikus, hiszen a Mindenszentek plébá-
nia és Szentlélek-kolostor a Malomséd (Malomszeg) városrészben (vicus-ban) he-
lyezkedett el, a Szent Bertalan-templom és a többi említett kolostor pedig a városfa-
lakon belül állt. Ha ez a feltevésünk megállja a helyét, akkor a S. Charoli megjelölés
csakis egy olyan kolostorra vagy plébániára vonatkozhatott, amely a városfalakon
belül mûködött. A Charoli alakról még esetleg elképzelhetõ lenne, hogy a karmeliták-
ra (Ordo Monachorum Carmelitarum) utal, ám ez a feltevés, a fentebb említett okon
kívül, azért nem valószínû, mert a szóban forgó plébániák és kolostorok esetében
mindenhol a patrocinium, nem pedig a rend neve szerepel.

A testamentumból kiderül továbbá, hogy Dionisius de Ziulius (Szõlõsi Dé-
nes?) 13, Benedictus de Pachach (Patacsi Benedek?) 12, Nicolaus Zakes (Sza-
kács Miklós?) pedig 3 aranyforinttal és 80 dénárral tartozott Bastogne-i Henriknek.
Õ viszont Borbíró Lukácsnak (Luce Borbirio) volt adósa, mégpedig 80 aranyforint-
tal, amibõl 8 hordó (vasa) bort vásárolt.

Bastogne-i Henrik rendelkezett arról a 800 magyar aranyforintról is, amely a
Medici bank velencei fiókjánál volt elhelyezve. Ebbõl az összegbõl 100 forintot ren-
delt a saját lelki üdvére, 50 forintot a székesegyházban levõ Szent Imre oltárnak, fél
forintot pedig Jánosnak, a Szent Benedek egyház papjának utalt ki. A pénz fenn-
maradó részét a feleségére, Katalinra és a gyermekeire testálta minden más ha-
gyatékával, szõlõkkel, ruhákkal és egyebekkel együtt.

A végrendelkezésnél jelen levõ tanúk többsége egyházi személy volt (János
pap, Pál klerikus Cserkútról [de Cherkinch] és Pozsegavári Márton fia Balázs kleri-
kus), de két világi személy, Alszegi Balázs (késõbb bíró és esküdt), valamint Batho
Lõrinc, is akadt közöttük.

Az özvegy nem sokáig búslakodott férje halálán, mert a következõ év elején
már Kislengeli vagy Kislengyeli Sebestyén feleségeként tûnik fel abban az 1460. ápri-
lis 2-án kiállított oklevélben, amelyben Katalin új férjét jelöli meg ügyvédjéül, aki jogo-
sult a nevében a hagyaték, különösen a Velencében levõ pénz ügyében eljárni.16

Kislengeli vagy Kislengyeli Sebestyént (Sebastianus de Kislengel/Lenzey/ Chislenger)
várnagyként (castellanus) említik a források. Azt azonban, érdekes módon, egyetlen
alkalommal sem nevezik meg, hogy melyik vár castellanusa volt. Családi kapcsolatai
és az ügyben betöltött szerepe alapján, továbbá figyelembe véve egy 1465. április
4-én kelt oklevél kitételét, ami szerint Sebestyén Pécsett lakott (habitans Quinque
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16 Marri: I documenti commerciali, op. cit. 92. 264. sz. regeszta.
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Ecclesiis), még az is feltételezhetõ, hogy pécsi várnagy volt. Ugyancsak problémás
Sebestyén származási helyének meghatározása, amiben szerepet játszik az a körül-
mény is, hogy Giulia Camerani Marri okmánytárában a Magyarországi helynevek
gyakran igen torzult formában szerepelnek. Csak egy példát említünk: Marri Pozsega-
vár helyett Peseyaviar-t ír. Úgy véljük, magának Sebestyénnek, esetleg Sebestyén
családjának a származási helye egy (Kis)lengyel(d)nek nevezett hely lehetett.
(Kis)lengyel(d) nevû települést kettõt is ismerünk: az egyik Baranya, a másik Zala me-
gyében található. A Baranya megyében, Pécstõl délnyugatra fekvõ Lengyel(d) nem
számított jelentõs helynek. Mindössze annyit tudunk róla, hogy 1542-ben a Keresztelõ
Szent János társaskáptalan birtokaként Varjassal együtt említik.17 Az innen való szár-
mazás mellett fõként az szól, hogy Pécs közelében feküdt. E tény ismeretében már
cseppet sem csodálkozunk azon, hogy a fent hivatkozott, 1460. április 2-án keletkezett
diplomát Kisleng(y)elen állították ki, továbbá, hogy az oklevélbe foglalt ügy egyik tanú-
ja éppen a pécsi bíró, Sáfár Mihály volt.18 A másik (Kis)leng(y)el nevû hely Zala me-
gyében található, Zalaegerszegtõl délnyugatra, s ez sem tekinthetõ jelentõs település-
nek a középkorban. Fontosságát, Péccsel való kapcsolatát inkább az a körülmény
magyarázza, hogy ennek közelében futott az az út, amelyen a pécsi polgárok a mar-
háikat hajtották Itália felé.19

Jóllehet a származás kérdésében nem tudunk egyértelmûen állást foglalni,
azt azonban határozottan leszögezhetjük: Sebestyén várnagy lett Katalin asszony új
férje és ügyvédje (procurator). Bastogne-i Henrik hagyatékának ügye, miként ezt az
1464. június 21-én, illetve június 25-én kelt oklevelek bizonyítják, tovább bonyoló-
dott. Különösen a június 21-én keletkezett diploma fontos a számukra, amelynek
megszövegezõje, Franciscus Iustinianus velencei követ kancellárja, Ludovicus de
Manentis volt. Ez már önmagában jelzi: nem mindennapi eseményre került sor Pé-
csett a fenti napon. Az oklevélbõl kiderül, hogy Sáfár Mihály pécsi bíró (Michael Safar
iudex civitatis Quinque Ecclesiarum), Alszegi Balázs volt bíró és esküdt (Blasius
Alsegi olim iudex et iuratus civis), Mihály és Fábián szabók, esküdt polgárok (Michael
et Fabianus sartores iurati [cives]eiusdem civitatis), továbbá Capronai Antal (Antoni-
us Capronai) és Sicra Bálint (Valentinus Sicra) pécsi polgárok (cives Quinque
Ecclesiarum) meghívására a Mecsek-alji városba érkezett Franciscus Iustinianus
velencei követ, akit a bíró, továbbá az említett esküdtek és polgárok Sebestyén vár-
nagy házába invitáltak. A követ itt találkozott Katalinnal, akirõl a bíró, az esküdtek és
az említett két pécsi polgár elmondása alapján megbizonyosodhatott, hogy õ volt
Bastogne-i Henrik felesége, és aki jelenleg Sebestyén várnagy hitvese. Sáfár Mihály
és az említett pécsi polgárok azt is tanúsították, hogy Henrik és Katalin Pál nevû fia
még a nagykorúság elérése elõtt elhalálozott. Ezek után a pécsi elöljáróság arra kér-
te Katalin asszonyt, hogy a velencei követ, annak kancellárja, illetve a többi tanú elõtt

8
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17 Csánki Dezsõ: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. I–III., V. Bp. 1890–1913. II.
497., 502., 526., 534. p.

18 Marri: I documenti commerciali, op.cit. 92. 264. sz. regeszta.
19 Csánki: Magyarország történelmi földrajza, op. cit. II. 78.; Szakály Ferenc: A két „pécsi” Schreiber

Farkas = Szakály Ferenc: Mezõváros és reformáció. Tanulmányok a korai magyar polgárosodás kér-
déséhez. Bp., 1995. 52–53. p.
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bízza meg Sebestyén várnagyot, vagyis jelenlegi férjét, az Alessandro Martellitõl
Bastogne-i Henrik után neki járó pénzek behajtásával. Katalin ebbe bele is egye-
zett.20 Négy nappal késõbb, június 25-én, Katalin asszony, továbbá Pozsegavári
Gergely, a Keresztelõ Szent János társaskáptalan prépostja, valamint Barley Lukács
(Lucas Barley) Bastogne-i Henrik végrendeletének végrehajtói Pécsett meghatal-
mazták Sebestyén várnagyot, hogy a Velencében levõ pénzt felvegye.21 Ez csak-
nem egy évbe tellett, amit onnan tudunk, hogy 1465. április 4-én a korábban már em-
lített Franciscus Iustinianus, továbbá Laurencius Maurocenus és Bartholomeus de
Camuciis hivatalos okiratban tanúsították, hogy Kislengyeli Sebestyén várnagy Ve-
lencében átvette a korábban ott letétbe helyezett 800 magyar aranyforintot.22

Bastogne-i Henrik végrendelete és a személyéhez kapcsolódó egyéb okleve-
lek nemcsak azért tanulságosak a számunkra, mert beszámolnak arról, hogy még a
15. század dereka táján is fontos szerepet játszanak Pécs gazdasági- és társadalmi
életében a „latin” származású polgárok, hanem azért is, mert fontos információkkal
szolgálnak a Pécs (tágabb értelemben Magyarország), valamint az itáliai városok,
elsõsorban Firenze és Velence között ekkor létezõ gazdasági kapcsolatokról. Bas-
togne-i Henrik testamentuma ugyanakkor a polgárok szabad végrendelkezési gya-
korlatának bizonyítékaként, valamint a pécsi plébániákra és kolostorokra történõ
utalásai miatt, várostörténeti szempontból is felbecsülhetetlen értékû.

Bastogne-i Henrik végrendelete

1459 ianuarii 27, Quinque Ecclesiis
Henricus alias de Baschanya civis Quinque Ecclesiarum fecit testamentum et

reliquit: Ecclesie S. Benedicti flor. VIIII auri; Hospitali S. Elizabet reyne flor. VIII auri;
claustro S. Nicolai flor. VIII auri. Dixit quod Dionisius de Ziulius obligaretur sibi cum
flor. XIII auri; Benedictus de Pachach cum flor. XII; Nicolus Zakes cum flor. III et den
LXXX. Item dixit se obligari Luce Barbirio cum flor LXXX auri, de quibus VIII vasa vini
emerat. Fassus est se habere Venetiis florenum DCCC auri apud Alexandrum
Marchali [cosi per Martelli] de Florencia de societate Cosime del Medicis, ex quibus
commisit expendere pro anima sua flor. C; flor L legavit altari S. Emerici in ecclesia
cathedrali et ceteros legavit Katerine uxori sue et pueris suis. Claustris S. Francisci,
b. Thome, S. Charoli et Bartholomei, Omnium Sanctorum et monasterio S. Spiritus
flor VIIII reliquit et Johanni presbitero capellano S. Benedicti flor. dimidium. Se-
pulturam eligit in ecclesia S. Bartholomei et eidem ecclesie legavit vineam suam
sitam in Zaboth. Item post alia legata, omnia bona sua, vestita, vineas etc. uxori et
filiis suis legavit. Dicta legata et solutiones fieri cum d. pecunia de Venetiis exportata
voluit. Act. Quinque Ecclesiis. – Tt. Johannes presb., Blasius Alzegii, Laurencius
Batho et Paulus cler. De Cherkinch. – Blasius martini de Posegaviar cler. not.

Marri: I documenti commerciali, op. cit. 89–90. 254. sz. regeszta.
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20 Simonyi Ernõ: Florenczi okmánytár I–II. Kézirat. MTA Könyvtára. II. 763–765. CCLXXX. sz. oklevél.
21 Marri: I documenti commerciali, op. cit. 122. 372. sz. regeszta.
22 Marri: I documenti commerciali, 126. 384. sz. regeszta.
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FEDELES TAMÁS

A PÉCSI MISSZÁLÉ

A Trentói Zsinaton (1545–1563) 1562-ben elrendelt egységes római mise-
köny 1570-ben történt megjelenéséig a Katolikus Egyházban a középkor évszáza-
daiban egyházmegyénként a helyi liturgia sajátosságait magukban foglaló misszálék
szerint mutatták be a szentmiséket. A 15. század derekáig, második feléig kéziratos,
majd Johann Gutenberg találmányát követõen egyre inkább nyomtatott formában
készültek a misekönyvek. A Pécsi Egyházmegye templomaiban használt késõ kö-
zépkori kéziratos kódexek liturgikus anyaga szolgált alapjául az egyházmegye
nyomtatott misekönyvének, amely két kiadást is megért a 15. század utolsó negye-
dében. Jelen rövid írás aktualitását az adja, hogy ez év õszén látott napvilágot a püs-
pökség egyik féltve õrzött kincsének, az 1499-ben, Velencében megjelent Pécsi
Misszálénak a fakszimile kiadása.

10

A hasonmás kiadás borítója
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Csáktornyai Ernuszt Zsigmond püspök (1473–1505)
A misszálé kiadásának anyagi hátterét minden bizonnyal a korszak pécsi püs-

pöke teremtette meg, így röviden érintenünk kell pályafutását. Igen fiatalon került az
ország egyik leggazdagabb püspökségének élére. Ebben jelentõs szerepe volt
édesapjának, Jánosnak, aki Mátyás király (158–1490) egyik legmegbízhatóbb híve,
kincstartónként, majd szlavón bánként fontos hivatali-kormányzati pozíciók birtoko-
sa volt. Zsigmond Bécsben, majd Ferrarában folytatott egyetemi tanulmányokat, s
itáliai mesterének, Lodovico Carbónak Mátyás királyhoz írott levele tanúsága alapján
a korszak egyik kiemelkedõ magyar humanistája volt. Ezt erõsítik meg azon adatok
is, melyek szerint a püspök gyûjtötte az antik epigráfiai emlékeket. Mátyás halálát kö-
vetõen Ernuszt a király természetes fiát, Corvin János herceget támogatta, majd a
csontmezei csatavesztést követõen végül II. Ulászló (1490–1516) mellé állt. Királyi
kincstartóként tevékenykedett (1494–1496), azonban sikkasztáson érték és emiatt
bebörtönözték. Miután befizette a királyi kincstárba a váltságdíjként kiszabott tete-
mes összeget – Antonio Bonfini szerint 400 ezer, míg Ludovico Tubero tudósítása
alapján 280 ezer aranyforintot –, szabadon engedték.

A püspökség javaiból, valamint saját uradalmaiból és a Velencébe irányuló
szarvasmarha-kereskedelemben való érdekeltségébõl származó jövedelmei lehe-
tõvé tették, hogy jelentõs építkezéseket folytasson Pécsett. Az õ nevéhez fûzõdik a
székesegyház késõgótikus átépíttetése és kifestetése, valamint a püspökvár erõ-
dítése is. Az egykor a vár déli kaputornyán elhelyezett Ernuszt címerkõ a város
elsõ ismert reneszánsz emléke. A püspök halálát is tetemes vagyona okozta,
ugyanis pénzéhes familiárisai 1505 nyarán megfojtották.

A misszálé kiadásai
A nyomtatásban megjelent középkori magyar misekönyvek közül a pécsi

elsõ kiadása idõrendben a negyedik; az elsõ három az esztergomi fõegyházmegye
használatára készült (1480, 1484, 1486). A pécsi misekönyv elsõ kiadását 1487-
ben, Bázelben nyomtatta Michael Wennsler. E kiadás egyetlen példánya maradt
korunkra, melyet a wolfenbütteli Herzog August Bibliothekban õriznek.

Az elsõ kiadást hamarosan követte egy újabb, immár a korszak egyik nyom-
dászati központjában: Velencében. Ez Johannes Paep budai könyvkereskedõ
megrendelésére Johannes Emericus de Spira készítette. Ennek ma négy példánya
ismeretes: egy kötetet õriznek a Pannonhalmi Fõapátság Könyvtárában, kettõt az
Országos Széchényi Könyvtárban, egyet pedig a Pécsi Püspöki Könyvtárban. A
minap megjelent hasonmás kiadás a pécsi pergamenre nyomtatott példány alap-
ján készült, minthogy azonban néhány fólió oldal (levél) (101, 112) és a kánonkép
hiányzik e kötetbõl, azokat a budapesti példányból pótolták.

A középkori pécsi liturgia sajátosságai
Amint említettem, a Tridentinum elõtti misekönyvek egy-egy egyházmegye szá-

mára készültek, s ebbõl adódóan az adott dioecesisben alkalmazott sajátos liturgikus
elõírásokat is tartalmazzák. A pécsi sajátosságok közül ehelyütt kettõt említek meg.

11
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Balog nembeli Szécsi Pál püspök (1287-tõl az egyházme-
gye adminisztrátora, majd 1293–1306 között püspök) az egy-
házmegye papsága és hívei számára elrendelte, hogy a Krisztus
Teste ünnepét követõ napon tartsanak böjttel egybekötött kö-
nyörgõ körmenetet villámcsapás és égiháború ellen. A rubrika
részletesen tartalmazza a pécsi processzióra vonatkozó elõírá-
sokat, melyek alapján a körmenet útvonala is rekonstruálható.
Ugyancsak a helyi liturgia jellegzetességei közé tartozik Szt.
Livinusz ünnepének megülése. A középkori Magyarországon
csak Pécsett ünnepelt szent kultuszát a sziléziai származású
Neszmélyi (Poroszlói) Miklós püspök (1346–1360), Nagy Lajos

király egykori nevelõje, diplomatája honosította meg a Mecsekalján. A püspök minden
bizonnyal külföldi útjai során ismerkedhetett meg a németalföldi Gent városában na-
gyon népszerû Livinusz-kultusszal, melyet püspöki székhelyén is meg kívánt honosí-
tani. A szent ereklyéjét a székesegyház északnyugati oldalán állott Aranyos Mária ká-
polna Livinusz oltárán helyezte el.

Díszes iniciálék A misekönyv szövegét szokás szerint fekete, míg a rubriká-
kat vörös színnel szedték. A pergamen példányokat díszes inici-
álékkal látták el. A jelenleg Pécset õrzött példány kilenc díszes
kezdõbetût tartalmaz, melyek közül nyolcat festett miniatúrák-
kal láttak el. Emellett néhány levél szélén ornamentális díszíté-
seket is elhelyeztek. A miniált iniciálék közül az egyik legszebb
a kötet CXIII. jelzetû levelének jobb oldalán (rectóján) látható. A
díszes T betûben elhelyezett miniatúra a szentmise úrfelmuta-
tásának jelenetét ábrázolja. Az oltár elõtt álló, fehér albát és kék
kazulát, jobbján manipulust viselõ, tonzúrás pap felmutatja a
szentostyát. A misézõ pap mögött három, szintén tonzurás, fe-
hér ruhát viselõ ministráns térdeplõ alakja látható, egyikük a ka-

zula hátoldalát emeli éppen fel.
A Mennybemenetel jelenetét a CXXXV. levél rectóján egy V betûben elhe-

lyezett miniatúrában ábrázolták. A kis kép felsõ részén a mennybe emelkedõ Jézus
Krisztus lábai látszanak a térdtõl a lábfejekig ábrázolt végta-
gokon a szögek okozta egy-egy sebbel. Az emelkedõ Krisztus
alakját hat, glóriával ábrázolt apostol figyeli, közülük négynek
a teljes arca látszik.

Az Úrnapját megjelenítõ, kevésbé mozgalmas ábra a
CXLIIII. levél hátoldalán (versóján) került elhelyezésre. Vörös ta-
bernákulumban gótikus arany kelyhet, fölötte nagy kerek ostyát
láthatunk. A szentostya közepén a megfeszített Krisztust meg-
jelenítõ rajz, két oldalán pedig a kereszten lévõ felirat betûi
(INRI=Iesus Nasarenus Rex Iudaeorum / Názáreti Jézus, a zsi-
dók királya) olvashatók.

12

Úrnapja

Úrfelmutatás

Mennybemenetel

FEDELES TAMÁS
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*
A Pécsi Egyházmegye milleniummára megjelent exkluzív jellegû hasonmás

kiadás a szekszárdi Schöck Kft. munkáját dícséri. Az igényes kötet, amelynek or-
szágos terjesztésére a Szent István Társulat vállalkozott, méltán tarthat számot a
könyvbarátok érdeklõdésére. A fakszimile kiadás mellé egy tanulmánykötet is ké-
szült, melynek dolgozatai további tájékoztatást nyújtanak a Tisztelt Olvasónak
Ernuszt Zsigmond pécsi püspökrõl, a misszálé felépítésérõl és a jelenleg Magyar-
országon õrzött kötetek történetérõl.

Missale secundum morem Alme Ecclesie Quinqueeclesiensis. Venetiis, 1499. Fakszi-
mile kiadás, Schöck Kft., 2009.; A tanulmánykötetet a következõ dolgozatokat tartal-
mazza: Fedeles Tamás: Ernuszt Zsigmond pécsi püspök (1473–1505). Pályavázlat.
I–XXVI. p.; Török József: A Pécsi Misekönyv. XXVII–XXXVIII. p.; Pohánka Éva: A Pé-
csi Misekönyv fennmaradt példányainak története. XXXIX–LXIX. p.

13

Ornamentális díszítés

A PÉCSI MISSZÁLÉ
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NAGY IMRE

KLIMO GYÖRGY
A pécsi Püspöki Könyvtár és az irodalmi mûveltség

(Öttorony XII.)

„Donas Libellum (ad munera munere
Nos excitando) qui doceat, libris
Haud esse parcendum terendis,
Qui cupiat sapiens haberi,
Nec esse pauper, quaestubus ingeni.”

Wolffgangus Tóth

Az irodalmi szöveg legfõbb hordozója elõbb a kézzel írt kódex, majd a nyom-
tatott könyv. Ezek koronként változó módon történõ készítése, megõrzése, vala-
mint gyûjtése filológiai alapját képezi az irodalmi mûveltség történetének. Ezért e
história pécsi vetületét tárgyalva ki kell térnünk a könyvek pécsi historikumára.

A történet egyidõs az egyházmegyével. A város elsõ püspökével, Boniperttel
kezdõdik, aki – Fulbert chartres-i püspök fennmaradt válaszlevelének tanúsága sze-
rint – Priscianus kötetet kért s kapott a káptalani iskola számára.1 A Bonipert által
megkezdett könyvbeszerzés folytatódott, s az összegyûjtött állomány egyik feltételét
képezte 1367-ben az elsõ hazai egyetem pécsi alapításának.2 Ezen intézmény mû-
ködésével kapcsolatos a „Pécsi egyetemi beszédek” címen ismert kódex, amelynek
pécsi keletkezését újabban vitatják, de bizonyosnak látszik, hogy az oktatás során
használták.3 A könyveket alkalmasint a székesegyházban, vagy annak közelében
õrizhették. A XV. században Janus Pannonius hozta létre a városban az ország
egyik legnagyobb könyvgyûjteményét. Könyvei közül legnevezetesebbek: a görög
nyelvû Evangeliarium, az ún. Xenophón-korvina s egy görög-latin Vocabularium, to-
vábbá övé lehetett Ficinus Commentarium-a és a Diodorus Siculus-kódex, ez utób-
biak, Janus más könyveivel együtt, Mátyás Corvinájába kerültek.4

Janus halála után Hando György pécsi prépost (aki e címét késõbb, 1478 után
kalocsai érsekként is megtartotta) folytatta a pécsi könyvgyûjtést, illetve, Janus
könyvtárának elvitele miatt, valójában újra kezdte azt. Hando György (Georgius
Hando) fontos diplomáciai feladatokat teljesített Mátyás király megbízásából. Tagja
volt a Janus Pannonius által vezetett nevezetes követségnek, késõbb pedig, több al-

14

1 Fulbert chartres-i püspök levele Bonipert pécsi püspökhöz = A könyv- és könyvtárkultúra ezer éve
Baranyában. Szerk.: Boda Miklós et al. Pécs, 2000. 14–15. p.

2 Boda Miklós: A középkori pécsi egyetem könyvtárának helye = A könyv- és könyvtárkultúra ezer éve
Baranyában. 2000. 29–41, h.h.: 29. p.

3 Madas Edit: A „Pécsi egyetemi beszédek”. BuKsz 1996. 4. 415-419. p.; Errõl korábban bõvebben
szóltunk: Nagy Imre: A középkori pécsi egyetem és a „Pécsi egyetemi beszédek” = Pécsi Szemle
2007. nyár. 112–119. p.

4 Csapodi Csaba: Janus Pannonius könyvei és pécsi könyvtára = A könyv- és könyvtárkultúra ezer éve
Baranyában. 42–63. p.
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kalommal tárgyalva Itáliában, pápai és velencei segítséget próbált szerezni – részle-
ges sikerrel – a török elleni háború céljaira. A király bizalma Janusék lázadása után
sem csökkent személye iránt. A király feltételeit 1472-ben Hando tolmácsolta Né-
metújhelyen Frigyes császárnak, a következõ évben az augsburgi birodalmi gyûlé-
sen követként szerepelt, s 1474-ben õ készítette elõ Nápolyban Mátyás és Beatrix
házasságát. Szolgálatai jutalmául kincstárnok lett, majd kancellár. 1480-ban halt
meg.5 Nápolyi útjáról hazatérve Firenzében Vespasiano Bisticci segítségével igen
jelentõs összegért, 3000 forintért vásárolt könyveket, s Pécsett mintegy 300 kötetbõl
álló gyûjteményt hozott létre, s megbízott egy papot, jó fizetéssel, hogy viselje a
könyvek gondját, s a könyvtárt minden nap kinyissa és bezárja.6 A gyûjtemény helye
valószínûleg a Káptalan utca 2. számú préposti házban volt.7

Az egyik legértékesebb pécsi könyv, a Pécsi Missale (Missale secundum
morem Alme Ecclesie Quinqueecclesiensis) Ernuszt Zsigmond pécsi püspök meg-
rendelésére született, az õ felszólítására Johannes Paep budai könyvkereskedõ

15

KLIMO GYÖRGY

Ism. festõ: Klimo György, püspök

5 Fraknói Vilmos: Mátyás király magyar diplomatái. Századok 1898. 1–14, 97–112. p.
6 Pulszky Ferenc: Bisticci Vespasiano Janus Pannoniusról és György kalocsai érsekrõl. Budapesti

Szemle, 1873. 6. 277–290. p.
7 Petrovich Ede: A pécsi káptalani levéltár története. A JPM Évkönyve, 1963. 17–18. p. A kérdésrõl

lásd még: Boda… i. m. 2000. 39. p.
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készíttette el 1499-ben Velencében, Johannes Emericus de Spira mûhelyében.
Négy példánya ismert, az egyiket a Pécsi Püspöki Könyvtárban õrzik.8 A mise-
könyv fõként arról nevezetes, hogy a pécsi egyházmegye õsi, tridenti zsinat elõtti li-
turgiájának szöveghagyományát rögzíti. Tizenhárom miniatúrája és betûdíszítmé-
nyei a kor reneszánsz ízlését tükrözik.9 Koller József felhasználta egyháztörténeti
mûve írásakor, s szerepe volt Mór püspök kanonizálásában, mert igazolja Mór tisz-
teletét.10 A nevezetes õsnyomtatvány Kassára került – a kassai születésû Szatmári
ajándékaként, vagy a pécsi káptalan török elõli menekülése után –, ahonnét Klimo
György szerezte vissza.11 Megjegyezzük még (bár az ezzel kapcsolatos kutatás
még nem zárult le), hogy Borsa Gedeon szövegösszevetéssel és három Péccsel
kapcsolatos bejegyzés elemzése alapján a Bázelben 1487-ben megjelent mise-
könyvet a Pécsi Missale korábbi kiadásával azonosította, amely szintén Ernuszt
Zsigmond megrendelésére készült.12

E vázlatos visszapillantás révén eljutottunk jelen tanulmányunk „fõhõséhez”.
Klimo György 1710-ben a Nyitra megyei Lopassó községben született szegény,
valószínûleg szlovák eredetû földmûves családban. Nehéz körülmények között ta-
nult, ám rendkívüli tehetséggel társult vas szorgalma által mindig úrrá lett a nehéz-
ségeken. „Bögrésdiák” volt: kis edényével házról házra járva gyûjtötte össze napi
élelmét. Ezt a bögrét megõrizte, s késõbb, immár fõpapként, egy-egy ebéd vagy
vacsora alkalmával elõhozatta, s megmutatta elõkelõ vendégeinek. Éles eszére és
kitûnõ elõmenetelére tekintettel felvették pozsonyi papnövendéknek. Teológiát
Nagyszombatban tanult. 1733-ban szentelték pappá. Káplán lett Vágújhelyen,
majd az esztergomi érseki helynök titkáraként dolgozott. Pályája töretlenül ível föl-
felé. Már kanonokként Esterházy prímás munkatársa lesz. A királynõ is nagyra be-
csüli, 1747-ben a kancelláriához helyezi a magyar ügyek referenseként (ez abszo-
lút bizalmi állásnak számított!), majd 1751-ben pécsi püspökké emeli, s egyúttal
Baranya és Tolna (késõbb Verõcének is) fõispánjává teszi. Sõt, Mária Terézia ja-
vaslatára XIV. Benedek pápa megadta Klimónak és utódainak az érseki pallium vi-
selésének és a kereszt elöhordozásának jogát.13 Az egyházmegye irányítójaként
Klimo a hitélet erõsítését tûzte ki célul, és arra törekedett, hogy Pécset ismét kultu-
rális központtá fejlessze. A ferences apácák általa építtetett kolostorában létre hoz-
ta az elsõ pécsi leánynevelõ intézetet. Új tanszékek alapításával emelte az elõdje
által 1746-ban alapított szemináriumban folyó képzés színvonalát. Javarészt hely-
beli kézmûvesekkel elkészíttette a székesegyház barokk berendezését, újjáépít-
tette és a déli épületszárnnyal kibõvíttette a püspöki palotát. Felújíttatta a mohácsi
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8 Pohánka Éva: A Pécsi Misekönyv fennmaradt példányainak története. Kézirat. (2009)
9 Szõnyi Ottó: A pécsi Missale. A Pécs-Baranya megyei Múzeum Egyesület Értesítõje (IV/2) 1911.

91–95. p.; Szijártó Nándor: Egy középkori misekönyvünk. Theologia, 1936. 1. 57–59, 2. 162–169, 4.
353–365. p.

10 Szentkirályi [István]: Missale Quinque-Ecclesiense. A Pécs-Baranya megyei Múzeum Egyesület Ér-
tesítõje (IV/2) 1911. 90–91. p.

11 Pohánka Éva i.m. 2009. 3–9. p.
12 Borsa Gedeon: A legrégebben nyomtatott pécsi misekönyv. Magyar Könyvszemle, 1991. 3.

258–261. p.
13 Ifj. Entz Géza: Klimó György pécsi püspök kulturális tevékenysége. Pannonia, 1940. ápr.-jún. 1–26.;

Vasskó Ilona: A pécsi püspöki könyvtár francia nyomtatványai és kéziratai. Pécs, 1934. 4–5. p.
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kastélyt, s Nádasdon nyaralót építtetett. Nevezetes éremtárat alakított ki. Baranyá-
ban mintegy hatvan faluban szervezett népiskolát, s közel hetven templomot épít-
tetett egyházmegyéjében. Egyik kertjében (az akkori Kert, ma Dischka Gyõzõ utcá-
ban) arborétumot telepített.14 A mûveltség terjesztése érdekében nyomdát és
papírmalmot létesített. Fõ mûve azonban a késõbb róla elnevezett könyvtár, Pécs
szellemi értelemben legfõbb nevezetessége.15 Klimo szenvedélyes könyvszerete-
tét és áldozatos gyûjtését az a távolabbi cél is motiválta, hogy újjáteremtse Pécsett
Nagy Lajos király középkori egyetemét. Ezt a célját ugyan nem tudta elérni,
hosszabb távon mégis diadalmaskodott szelleme. Trianon után a pozsonyi egye-
tem befogadását ennek a könyvtárnak a léte biztosította, és a mai bölcsészkar ku-
tató munkája is elképzelhetetlen lenne a Klimo Könyvtár nélkül.16

E könyvtár mûvelõdéstörténeti jelentõségének
meglátásához ismernünk kell a XVIII. századi szellemi
kontextus egyik fõ sajátosságát. Ez a kor egész Euró-
pában az alfabetizáció, a könyv- és olvasási kultúra
erõsödésének kora. Az évszázad folyamán a konti-
nensen megtízszerezõdik a könyvkészlet, amihez a
fémsajtó elterjedése is hozzájárult. A mûvelt emberek
ismereteiket immár nem hallomás útján, hanem olvas-
va szerzik (nem a fülük, hanem a szemük révén). Bes-
senyei György A filozófus (1777) címû vígjátékában a
könyvszeretõ fiatalok megmosolyogják az amúgy be-
csületes, józanul gondolkodó vidéki földesurat, aki hí-
reit mendemondák formájában a vásárról hordja haza,
mint a sáfrányt. A könyvnyomtatás fejlõdése és az ol-
vasási igény és képesség erõsödése révén válik ez a
század a könyvgyûjtés aranykorává. Klimo tehát felis-

merte kora lehetõségeit, kommunikációs adottságait. Hogy ezeket kiaknázva cse-
lekedhessen, s intenzív könyvgyûjtésbe fogjon, azt, személyes könyvszeretetén
túl, a teréziánus békekor biztosította. A fõuraknak és a fõpapoknak már nem kato-
nai feladataik voltak, mint a korábbi századokban, nem erõdítményeket és várkas-
télyokat akartak építeni, hanem palotákat, barokk rezidenciákat, megfelelõ jövede-
lem és igény esetén könyvtárral és színházteremmel. Az Eszterházyak fertõdi
kastélya például síkvidéken épült, hadászati szempontból védhetetlen helyen, ami
az elõzõ korok logikája szerint képtelenség lett volna, ám ezzel már, szerencsére,
nem kellett törõdni, fontosabbnak bizonyult a jó megközelíthetõség akár Pozsony-

17

Klimo György exlibrise

KLIMO GYÖRGY

14 Josephus Brüsztle: Recensio universi cleri dioecesis Quinque-Ecclesiensis. I–IV. Quinque Ecclesiae,
1874–1880. I. 499–504. p.; Borsy Károly: A XVIII. század második felének két püspöke – Klimó György
és Eszterházy Pál László = Tanulmányok a pécsi egyházmegye történetébõl. I. Szerk.: Fricsy Ádám.
Pécs, 1993. 275–306. p.

15 A könyvtár történetérõl lásd: Fényes Miklós: A Pécsi Egyetemi Könyvtár története I. Pécsi Püspöki
Könyvtár 1774–1923. Jubileumi Évkönyv 1774–1974. Pécs, 1974.

16 Kókay György: A magyarországi könyvtárak és a mûvelõdés a 18. század második felében. Klimó
György emlékezete. Magyar Könyvszemle 1999. 3. (Itt jegyezzük meg, hogy a szakirodalomban és a
különbözõ dokumentumokban a Klimó és a Klimo névalak egyaránt elõfordul. Mi az eredeti források
alapján az utóbbit választottuk, de a hivatkozásokban az ettõl eltérõ írásmódot is feltüntetjük.)
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ból, akár Bécsbõl. A korszak jelentõs fõúri (Ráday Könyvtár, Teleki Théka) és fõpa-
pi könyvtárai (Egerben Esterházy Károlyé, Erdélyben Batthyány Ignácé) között
Klimo György pécsi gyûjteménye kiemelkedõen értékes.17 És még valamit látnunk
kell. Klimo igazi barokk fõpap volt, aki határozottan felvette a szellemi küzdelmet a
felvilágosodás egyházellenes irányával, ebben a harcban erõsítették õt az olasz
dominikánus teológusok, akikkel szoros kapcsolatot épített ki. Ám a felvilágosodás
az antiklerikalizmusnál sokkal szélesebb körû eszmerendszer, s távolról sem te-
kinthetõ egészében vallásellenesnek. Igaz, a nagy hatású Voltaire deista volt, aki a
teremtõ aktusra korlátozta Isten tevékenységét, de Rousseau másokhoz hasonló-
an szilárdan hitt a Gondviselésben, ahogy a franciák híve, a magyar Bessenyei is.
Õ egyébként, mint Dávidházi Péter kimutatta, a vindikáció (Isten ügye képviseleté-
nek) szerephagyományát is megõrizte.18 A felvilágosodás kora vallási megújulást
is hozott. Ennek elõkészítõje s egyik legfõbb és igen nagy hatású képviselõje
Lodovico Antonio Muratori (1672–1750) volt, aki a caritas, a másokat segítõ jócse-
lekedet fogalmát állította valláselméletének középpontjába, s a tevékeny élet, az
embertársak javát szolgáló keresztény magatartás fontosságát hangsúlyozta.
Trattato della Carità címû mûve 1763-ban Egerben magyarul is megjelent, a mû
1751-ben Velencében nyomtatott példánya – Muratori más mûveivel egyetemben
– megtalálható a Klimo Könyvtárban. Szelestei N. László kutatásai alapján tudjuk,
hogy Muratori Della regolata divozione dei cristiani címû mûvének latin fordítását
(De recta hominis christiani devotione címmel jelent meg Bécsben) Andrea Lama
Klimo György biztatására kezdte el, aki akkor a kancellária referense volt. Lama
Muratorihoz hasonlóan a reformkatolicizmus képviselõje volt. Klimo nemcsak a la-
tin változat elkészülésében, de annak terjesztésében is szerepet játszott.19 Monda-
nunk sem kell, hogy a reformkatolikus mentalitás nyitottságot, széles körû tájéko-
zódást is feltételezett. Klimo könyvtárában megtalálhatjuk a francia felvilágosodás
mûveit, például Voltaire Candide-ját és Rousseau mûveit, a Nouvelle Heloise-t és
az Émile-t, ennek 1762-es kiadásában Klimo exlibrisét látjuk, tehát ezt a könyvet
még õ szerezte be. Egyébként XIV. Benedek pápasága idején, aki maga is nagy
könyvgyûjtõ volt, Róma is nyitottabbá vált a felvilágosodásnak a keresztény tanok-
kal összeegyeztethetõ gondolatai iránt.

Az élete végén 15.000 kötetre gyarapodó könyvtár „induló tõkéjét” Klimo elõd-
jének, Berényi Zsigmondnak háromezer kötete és saját korábbi, püspöksége elõtti
gyûjtése képezte. Klimo fáradhatatlanul és anyagi áldozatoktól vissza nem riadva
gyarapította bibliotékáját. Még utolsó hónapjaiban, szélütötten is könyveket rendelt.
A példányok beszerzésében nagy segítségére volt Pietro Maria Gazzaniga, Bécs-
ben élõ dominikánus tudós, Giuseppe Garampi bécsi pápai nuncius, továbbá az
ágostonrendi Agostino Gervasio, a modern teológiai áramlatok kiváló ismerõje, vala-
mint Bernardo Giordani római kanonok. Klimo és Giordani évtizedeken keresztül
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17 Csapodi Csaba–Tóth András–Vértesy Miklós: Magyar könyvtártörténet. Bp. 1987. 133–156. p.
18 Dávidházi Péter: „Az Úrnak útait az emberek elõtt igazgatni”. A Bessenyei-fivérek és a vindicatio sze-

rephagyománya = D.P.: Per passivam resistentiam. Változatok a hatalom és írás témájára. Bp. 1998.
29–50. p.

19 Szelestei N. László: Lodovico Antonio Muratori mûvei Magyarországon a 18. század második felé-
ben. Magyar Könyvszemle 2000. 27–42. p. Lama és Klimo kapcsolatáról: 29–31. p.
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folytatott levelezése, valamint az a levélgyûjtemény, amely Gazzaniga professzorral
való kapcsolatának eredménye, megkerülhetetlen mûvelõdéstörténeti dokumen-
tum.20 Az Itáliából érkezõ könyveket Bécsben Bernáth György vette át, s továbbította
Pécsre, a hajón érkezõ szállítmányokat pedig Kerticza Máté (vele még majd találko-
zunk), Klimo egyik pécsi pártfogoltja fogadta s hozta meg Fiúméból.21

A könyvtár számos ritkasággal büszkélkedhet. A már említett Pécsi Missale
mellett ilyen (hogy csak néhányat említsünk) Temesvári Pelbárt Pomerium-ának
kötete (1489), Janus Pannonius Panegyricus-a (1518), becses jogtörténeti emlé-
künk, a Nyirkállói-kódex, a Forgách-kódex, valamint a II. Ulászló korabeli Formula-
rium, továbbá a díszes Hainburgi Biblia (XIV. század) és Johann Bäemler kétköte-
tes pergamen bibliája, a Biblia Sacra Latina (1466).22 A kézirattár is páratlan értékû
dokumentumokban bõvelkedik királyaink leveleitõl Tinódi Sebestyén Hadnagiok-
nak tanoság címû versének kéziratáig. Kevésbé értékesek, mégis tanulmányozás-
ra érdemesek a XVII–XVIII. századból származó kéziratos emlékek. Mint például
az a magyar énekeskönyv, amely a magyar szentek himnuszait tartalmazza, vala-
mint egy csonka éneket Szent László királyról.23 Természetes, hogy a könyvek
számát tekintve a teológiai és filozófiai mûvek képezik az anyag gerincét, a gyûjte-
mény egészében mégis bámulatos sokoldalúságról tanúskodik.

A bibliotéka legkorábbi exlibrisei 1754-bõl valók. Ebbõl adódóan ez az év te-
kinthetõ a pécsi könyvtár alapítási évének.24 Húsz évvel ezután, 1774-ben Klimo
György – az országban elsõként – megnyitotta könyvtárának kapuit a nyilvánosság
számára. A mai (a reformkorból származó) épület elõcsarnokában látható már-
ványtábla örökíti meg ezt a nevezetes eseményt.25 Ugyanott egy másik márvány-
tábla a használat egykori szabályait rögzíti. Ez a szöveg, amelyhez hasonlót több
neves európai könyvtárban is találhatunk, Vargas Macciucca nápolyi könyvbarát
exlibrisének textusára vezethetõ vissza.26 Mivel a nyilvánosság gondolata a felvilá-
gosult eszmerendszer egyik kulcsfontosságú tényezõje volt, beleértve az eszmék
terjedésének szabadságát, azt, hogy a mûveltség kollektív érték legyen, megálla-
píthatjuk, hogy mikor Klimo a szélesebb közönség számára – a márványtáblán ol-
vasható szöveg szerint: „publicae omnium utilitati” – lehetõvé tette könyvtára hasz-
nálatát, kora haladó szellemét képviselte.27 A nagy püspök a bibliotéka jövõjérõl is
igyekezett gondoskodni. Kamatozó tõkepénzt rendelt a könyvtáros és egy munka-
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20 Horváth Margit: Klimo püspök könyvtáralapítása. Közlemények a Pécsi Erzsébet-Tudományegye-
tem Könyvtárából. 12. szám. 1932. október.

21 Vasskó… i.m. 1934. 9–10. p.
22 Csontosi János: A pécsi, egri és gyöngyösi könyvtárakról. Magyar Könyvszemle 1880. 184–189.;

Berkovits Ilona: A pécsi püspöki könyvtár festett kéziratai és õsnyomtatványai. Magyar Könyvszemle
1937. 35–49. p.

23 Sarkady István: A pécsi püspöki könyvtár. Új Magyar Múzeum. Pest, 1859. III–IV. füzet, 174–178. p.; Var-
jú Elemér: Jegyzetek a Pécsi Egyházmegyei Könyvtárból. Magyar Könyvszemle 1907. 193–206. p.

24 Hernády Ferenc: Klimó György könyvtárának két felirata. Adalékok a pécsi mûemlékkönyvtár
nyilvánosítása idõpontjához és szabályzata történetéhez. Az Országos Széchényi Könyvtár Évköny-
ve 1959. Bp. 1961. 302–315, h.h. 302. p.

25 M… [Knauz Nándor]: Klimo György pécsi püspök könyvtárának felirata. Magyar Sion 1863. 313. p.
26 Hernády… i.m. 1961. 306–313. p.
27 Kókay… i.m. 1999. 304–312. p.
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társa fizetésének biztosítása érdekében.28 A gyûjteményt a püspöki palota általa
emeltetett épületszárnyában helyezte el.29 Mindennek dacára a könyvtárt Klimo,
majd utóda, Esterházy Pál László halála (1799) után veszélyek fenyegették. Az
elsõ könyvtárosok: Stadler József, Koller József, Szalágyi István és Vizer Ádám az
alapító szándékának megfelelõ munkát végeztek (Kollerrõl és Szalágyiról hamaro-
san, Vizerrõl késõbb szólunk még), ám Vizer 1803-ban bekövetkezõ halála után a
könyvtár átmenetileg gondos felügyelet nélkül marad. Az 1808-ban kinevezett
könyvtáros, Simon Máté (õt már bemutattuk a pálosokról szóló fejezetben), aki
1818-ig, haláláig töltötte be e tisztséget, gondos leltárt készített, s már tetemes hi-
ányt állapított meg. Ennek oka a gondatlanság és alkalmasint a türelmetlenség
volt. Klimo protestáns könyveket is vásárolt, s vannak adatok arra nézve (ha hitele-
sek), hogy ezek egy részét késõbb megsemmisítették, így a gyûjtemény mintegy
kétszáz kötettel szegényedett.30 Az éremtárat pedig kirabolták.31 Már-már válsá-
gosra látszott fordulni a könyvtár sorsa, amikor 1828-ban a pécsi püspöki székbe
Klimo legméltóbb örököse, Szepesy Ignác került, aki nemcsak megõrizte nagy
elõdjének hagyatékát, de tovább folytatta a gyarapító tevékenységet, és új épületet
is emelt a gyûjtemény számára. De ez már egy másik kor, és másik történet, amely-
rõl késõbb írunk. Egyébként a könyvtár a nehézségek közepette is, késõbb pedig
még inkább a város egyik legfõbb nevezetességévé vált. Errõl tanúskodnak mind a
hazai látogatók (így a neves történész Horvát István vagy az erdélyi Jósika János,
aki szerint „méltán elsõ bibliotécának tartatik” a pécsi32), mind a külföldi utazók,
Hofmannsegg gróf és Richard Bright) feljegyzései.33

Klimo életének utolsó éveit megkeserítette a várossal való viszonyának ked-
vezõtlen alakulása. Õ ugyanis mint pécsi püspök a város földesura is volt, Pécs vi-
szont arra törekedett, hogy e kötöttség alól felszabadulva az uralkodótól elnyerje a
szabad királyi város címet. A városát szeretõ fõpap kész lett volna földesúri jogáról
lemondani, ezt írásban is kinyilvánította, ám kötötte püspöki esküje, ennek hatálya
alól pedig csak a pápa oldhatta volna fel. Ez ügyben 1775. október 26-án levelet írt
Rómába, de a felmentést nem kapta meg. Ennek oka nem õ volt, nem az õ szemé-
lye képezte az akadályt, hanem a Bécs és Róma közötti diplomáciai viszonyt terhe-
lõ kölcsönös fenntartások és gyanakvások halmozódása. Mégis neki kellett visel-
nie az egyház és a város közti feszültség lelki terheit. „Olyan fájdalomtól érzem
sújtva magamat, hogy levert a szomorúság, de megerõsített engem az Úr…” – írta
említett levelében.34 Egészsége megromlott. Amikor 1776 augusztusában meglá-
togatta õt Giuseppe Garampi, már súlyosan beteg, megtört ember volt. 1777. már-
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28 Ifj. Entz… i.m. 1940. 24–25. p.; Fényes… i.m. 40. p.
29 Petrovich Ede: A 200 éves Klimó-könyvtár történetéhez. Magyar Könyvszemle 1974. 3-4. 315-325.;

Pohánka Éva: A Pécsi Püspöki Könyvtár eredeti épülete. Ünnepi tanulmánykötet Móró Mária Anna
tiszteletére. Szerk.: Kokovai Szabina, Pohánka Éva. Pécs, 2009. 133–136. p.

30 Csajághy Károly: Munkálatai a pesti nevendékpapság magyar iskolájának. Buda, 1838. 5. kötet. 331. p.;
Hernády Ferenc: A pécsi Klimó-könyvtár múltjából. Magyar Könyvszemle. 1959. 1. 86–90, h.h. 88. p.

31 Pohánka Éva: Adatok a pécsi püspöki éremgyûjtemény kirablásához. Pécsi Szemle, 2009. tavasz,
58–64. p.

32 Hernády… i.m. 1959. 88. p.
33 Birkás Géza: A régi Pécs külföldi útleírások alapján. Pécs, 1938.
34 Borsy… i.m. 1993. 278–281. p.
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cius 2-án agyvérzés érte, de eszméletvesztései között is, magához térve, püspök-
sége ügyeivel foglalkozott, és könyveket rendelt nagy mûve, a könyvtára számára.
Május 2-án halt meg 67 éves korában. Végrendeletében azt kérte, hogy a Corpus
Christi kápolnában temessék el. A halálakor kiadott Funebre Carmen versei, ame-
lyek számunkra fontos adatokat tartalmaznak a nagy püspökkel kapcsolatosan,
mély gyászról tanúskodnak. Tóth Farkas pedig (róla a jezsuitákról szóló fejezetben
részletesebben szóltunk) így írt: „Donas Libellum (ad munera munere / Nos
excitando) qui doceat, libris / Haud esse parcendum terendis, / Qui cupiat sapiens
haberi, / Nec esse pauper quaestubus ingeni. / Donas Libellum, cuius vt extima /
Moles minuta est, sic medulla / Foenore muntiplici redundat.”35

Giuseppe Antonio Sartori által tervezett síremlékét a székesegyház 1882.
évi átépítésekor a könyvtárépületbe vitték, ahol ma is megtekinthetõ.36

Mint egykor Szatmári környezetében, Klimo pécsi szellemi vonzáskörében
is mûvelt egyházi írástudók csoportja rajzolódik ki elõttünk. Ennek tagjai közé szá-
míthatjuk Papanek Györgyöt, Agyich Istvánt, Szalágyi (Salagius) Istvánt, Mitter-
pacher Dánielt, Nunkovics Györgyöt, Kerticza (Krtizza) Mátét és a csoport legjelen-
tõsebb alakját, Koller Józsefet. Persze, volt egy tágabb köre is, hiszen bõkezû
mecénásként másokat is segített, ösztönzött. Támogatta például Gelasius Dobner
prágai történetírót, aki Monumenta Historica Boemiae címû munkájának második
(magyar vonatkozásokban bõvelkedõ) kötetét Klimonak ajánlotta, s személyes ta-
lálkozásukat felidézve rendkívül elismerõ, élményszerû portrét rajzol a fõpapról.
Azok is sokat köszönhetnek neki, akik már az õ halála után lettek könyvtárának ja-
vadalommal bíró munkatársai (Vizer Ádám és Lethenyei János), s mivel az elsõ pé-
csi nyomda, Engel János József vállalkozása is Klimo közremûködésével jött létre,
a jelzett szellemi hatókör még inkább kitágulni látszik. A könyvtár utóélete és az
Engel-féle nyomda tevékenysége azonban már kívül esik jelen dolgozatunk, sõt az
eddig tárgyalt korszak horizontján, errõl tehát késõbb fogunk írni.

Koller József, a „doctissimus praepositus”, a tudós prépost 1745-ben szüle-
tett Huszton. Tanulmányait Pozsonyban kezdte, majd a nagyszombati egyetemen
filozófiát és jogot, a pécsi szemináriumban teológiát tanult. Akkoriban jeles tanárok
dolgoztak itt. Ilyen volt a fiumei születésû Kerticza (Krtizza) Máté, aki, mint már em-
lítettük, nagy segítségére volt püspökének a könyvek hazaszállítása során, közel
húsz évig tartó pécsi tanári munka után majd diakovári püspök lesz, de pécsi kap-
csolatait tovább ápolja. Diakováron hal meg 1805-ben, 79 éves korában. Koller
neki fogja ajánlani egyháztörténeti mûve kiegészítõ köteteként megjelenõ Prolego-
mená-ját.37 A másik jeles tanár Nunkovics György, akit Virág Benedek verse kap-
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35 Funebre Carmen… Quinque Ecclesiae 1777.; Poemata, que… Wolffgangus Tóth: Ode… [Pécs]
1777. Lásd a Klimo Könyvtárban. A vers magyarul: „Könyvecskét adsz (ajándékozással ajándéko-
zásra buzdítván minket), amely megtanítja: nem szabad takarékoskodni a könyvek forgatásával an-
nak, aki arra vágyik, hogy bölcsnek tartsák, és ne szûkölködjék a tehetségbõl származó haszonban.
Könyvecskét adsz: amilyen csekély a súlya kívülrõl, olyan nagy nyereségben bõvelkedik belül.”
(Jankovits László fordítása)

36 Szõnyi Ottó: A pécsi székesegyház leírása 1882. évi átépítése elõtti állapotában. Pécs-Baranya me-
gyei Múzeumi Egyesület Értesítõje 1916. 90. p.; Fényes… i.m. 23-24.

37 Kerticza egyházmegyéjébõl Pécsre küldte papnövendékeit tanulni, de püspöksége érdekeit még
Klimoval szemben is védte, például az eszéki plébánia megszerzése ügyében, amelyre Klimo is
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csán korábban már említettünk, egy kovácsmester fia volt. Kiváló egyetemi ered-
ményeit követõen igen fiatalom, huszonöt évesen lett a szeminárium professzora,
késõbb püspöki helynök és pécsi nagyprépost lesz, címzetes püspök, s a kultúra
támogatója.38 Koller sokat tanult tõlük. Itteni tanulmányai befejezése után pártfogó-
ja, Klimo elõbb Bécsbe, majd Rómába küldte, hogy a pécsi egyházmegye történe-
tére vonatkozó forrásokat kutassa. A fiatal tudós szorgalmas anyaggyûjtéssel ek-
kor alapozta meg késõbbi nagy mûvét. A korábban a jezsuiták által nevelt pécsi ifjú
dominikánus barátai révén termékeny kapcsolatba került Muratori szellemi köré-
nek még élõ képviselõivel, közülük Thomasio Maria Mamachival késõbb is levele-
zett.39 1776-ban a dominikánus szellemiségû pisai egyetemen doktorrá avatják.
Feltehetõen részt vett az olasz árkádikus csoportok szellemi életében. Hazatérése
után 1769-ben Klimo pappá szentelte.

A könyvtár prefektusa lett, a kéziratos katalóguskötetek gondos munkálkodá-
sáról tanúskodnak. 1771-tõl teológiai tanár, 1773-ban átveszi a diakovári püspökké
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Koller József történeti mûve elsõ kötetének címlapja (Klimo Könyvtár)

KLIMO GYÖRGY

igényt tartott volna. Errõl lásd: Szentkirályi [István]: A pécsi püspöki könyvtár elsõ évei. Dunántúl
1931. április 5. 34. p.; Kerticzáról lásd még: Timár Görgy: Koller József 1745–1832. = Tanulmányok
Pécs történetébõl 13. A Koller József emlékkonferencia (2002. október 24–25.) válogatott elõadásai.
Szerk.: Font Márta és Vargha Dezsõ. Pécs, 2003. 19–54. p., különösen 23. p. Ez a tanulmány Koller
egész pályájára nézve is fontos forrásunk volt.

38 Timár… i.m. 2003. 23–24. p.
39 Timár… i.m. 2003. 28. p.
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kinevezett Kerticza professzori munkáját. És közben készül a nagy mû. A Pécsre lá-
togató Garampi nuncius a Prolegomena kéziratát olvasva azt írta Kollernek: „Be kell
járni az egész Magyarországot, és Pécsett kell megállapodni, hogy ilyen jelentõs
mûre találjon az ember.”40 Fõ mûvének, a Historia Episcopatus Quiqueecclesiarum
elsõ két kötete 1782-ben jelent meg Pozsonyban. Klimo ezt már nem érhette meg,
de az elsõ fejezetek kéziratát még elolvashatta, nagy megelégedéssel állapíthatta
meg, hogy a kiszemelt ifjú be fogja váltani a hozzá fûzött reményeket. A további köte-
tek, a harmadiktól a hetedikig 1784-tõl 1812-ig követték egymást. Amikor barátai, ta-
nítványai és tisztelõi elismeréssel adóztak neki, õ szerényen elhárította a dicséretet:
„Non est meum, sed Klimonis opus” – mondta. (Nem az enyém, Klimo mûve.) Histó-
riája elõszavában mesterét munkája „diktálójának” nevezte. A mûvelt értelmiségiek
közössége, a „respublica litteraria” tagjaként õ is latinul írt, amely akkor nem volt sem
idegen nyelv, sem pedig holt nyelv. Kollernek 1775-tõl 1792-ig a mai Káptalan utca 5.
szám alatti ház volt az otthona, 1792-ben a mai Janus Pannonius utca 4. számú ba-
rokk házba költözött. Itt élt negyven éven át haláláig, 1832-ig.41

Fontos mûve még a De sacra Regni Ungariae corona commentarius, amely-
ben összefoglalta a Szentkoronára vonatkozó addigi kutatásokat. Megállapította,
hogy a neves ereklye két részbõl áll, az egyiket Dukasz Mihály császár küldte Géza
királynak, a latin rész pedig azonos lehet azzal, amelyet Szilveszter pápa adomá-
nyozott Istvánnak.

Koller József tudományos életmûve monográfusra vár, s igen fontos tanul-
ságokkal fog járni annak a – Szelestei N. László találó kifejezésével – „tág levele-
zés-háló”-nak a feldolgozása is, amely a tudós préposthoz kapcsolódik. Az Orszá-
gos Széchényi Könyvtárban hat kötetben õrzik Giuseppe Garampi több száz,
Kollerhez írt levelét. Cornides Dániel történésszel folytatott levelezésében például
a jelzések szerint különösen sok Janus Pannoniusra vonatkozó adat található. Mi-
vel Koller a Historia Episcopatus-ban is megkülönböztetett figyelmet – szinte egy
egész kötetet – szentelt Janusnak, nem alaptalanul állítható, hogy õ volt a nagy hu-
manista elsõ monográfusa.42 Ebben is Klimo ösztönzését tapasztalhatjuk. Magától
Kollertõl tudjuk, hogy Klimo nagy elõdje munkáinak kiadását tervezte, s erre ösztö-
nözte õt is. Firmian Károly grófhoz írt levelében Klimo a milanói Ambrosiana könyv-
tárban (szerinte) lappangó, Francesco Barbaróhoz írt Janus-vers iránt érdeklõdik.
A válaszlevél arról tájékoztatta a püspököt, hogy a keresett költemény, más
Janus-versek mellett, egy Bresciában õrzött kódexben található. Ennek alapján
Entz Géza, aki e levélváltást tanulmányozta, megállapította, hogy Klimo a Janus-
filológiában is említésre méltó szerepet töltött be.43
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40 Idézi Timár… i.m. 2003. 32. p.
41 B. Szepes Zsuzsanna: A „tudós Prépost” Koller József születésének 250. évfordulójára. Honismeret

1996. 36–39. p.; Kollerrõl felhasználtuk még: Boros László: Adalékok Nagymányai Koller József pá-
lyaképéhez = Tanulmányok Pécs történetébõl 13. 55–62. p.; Móró Mária Anna: Koller József hagya-
téka = Uo. 63–76. p.; Boda Miklós: Koller József Itáliája = Uo. 89–98. p. Lásd még: Brüsztle…
1974–1880.  i.m. I. 611–614. p.

42 Szelestei N. László: Koller József és a historia litteraria = Uo. 89-98.
43 Ifj. Entz Géza: Klimó György, mint Janus Pannonius-kutató = Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv

1940-1941. Bp. 1941. 303–312. p.
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Klimo püspök másik, különösen kedvelt pártfogoltja, akitõl Kollerhez hason-
lóan, sokat várt, Szalágyi (Salagius) István (1730–1796) volt. Mohácson született
református szülõktõl. A szemináriumot Pécsett végezte, majd Rómában folytatta
tanulmányait, ahol filozófiai és teológiai doktorátust szerzett. 1763-ban felszentelt
papként tért haza. Klimo titkárává tette, aki ösztönözte és támogatta tudományos
ambícióit. Dogmatikát és egyháztörténetet tanított a szemináriumban. 1790-ben
pécsi kanonok lett. Tudósként fõként a dunántúli egyházmegyék történetével,
Pannonia római és ókeresztény emlékeivel foglalkozik. Fõ mûve a De statu
ecclesiae Pannonicae hét kötete (Pécsett jelent meg 1777-tõl 1800-ig). Megírásá-
hoz Klimo határozott kérésére fogott, az elsõ kötet még az õ költségén jelent meg,
késõbb Nunkovics György támogatta. Mûvében, amely korszerû tudományos fel-
dolgozásra és értékelésre vár, tetemes anyagot gyûjtött össze a honfoglalás elõtti
kereszténységgel kapcsolatosan. Szalágyi könyve hetedik kötetében (amelyhez
Koller, aki szintén támogatta Szalágyit, csatolta a Szentkoronáról írt saját mûvét)
cáfolja Schwarz Godofried elméletét, aki a magyar kereszténység görögkeleti ere-
detét vallotta, s azt állította, a görög koronát már István király elõtt megkapta a feje-
delmi család. (A korona ügye így került elõtérbe, Koller a kötet megjelenése elõtt
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Szalágyi (Salagius) István „De statu ecclesiae
Pannonicae c. mûve elsõ kötetének címlapja

(Klimo Könyvtár)

Papanek György Geographica
c. mûvének címlapja

(Klimo Könyvtár)
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elhunyt Szalágyi nézeteinek alátámasztása céljából közölte saját – külön is megje-
lent – mûvét a Szalágyi kötet részeként.)44

Papanek (Juraj) György (1738–1802) is Pécsett végezte a teológiát, ahol
1763-ban szentelték pappá. 1767-ben Klimo olaszi plébánossá nevezte ki. De
regno regibusque slavorum (Historia gentis Slavae, Pécs, 1780) c. munkája a ma-
gyarországi nemzetiségek (társnemzetek) kutatásának fontos, a mai értékelést po-
zitívan árnyaló dokumentuma. Ezt bízvást leszögezhetjük, még akkor is, ha Pa-
panek – a Klimo-körre jellemzõ hungarus patriotizmussal ugyan – de a maga
részérõl szlovák elfogultsággal közelíti meg tárgyát, fiktív szlovák királyokról be-
szél a IV. századtól, s a valóságosnál alighanem nagyobb szerepet tulajdonít az ál-
lamalapításban a szlávságnak. Ezzel együtt mégis ez az elsõ ismert, komoly törté-
nelmi mû a szlovák nemzetrõl, amely erõs visszhangot keltett.45 Papanek másik
jelentõs mûve, a Geographica descriptio comitatus Baranyensis (Pécs, 1783), a
honismereti irodalom jeles terméke. Földrajzi, történelmi és kulturális szempontból
gazdagon adatolt, sokszínû képet rajzol a megyérõl. Pécsrõl szólva részletesen
bemutatja a város templomait és más egyházi intézményeit, majd a vízvezeték-há-
lózatról és a városkapukról ejt szót. Kiemeli az északról és nyugatról dúsan termõ
szõlõhegyekkel, délrõl és keletrõl termékeny szántóföldekkel övezett város szép
fekvését. Nem feledkezik meg az itt termõ finom borokról sem, különösen az arany-
hegyi fajtát dicséri. Pécset boldog városnak nevezi, melynek lakói nemzetiségükre,
nyelvükre nézve különbözõk, németek, magyarok és illírek (azaz horvátok), ám va-
lamennyien katolikusok.46 Papanek Bél Mátyás alapján dolgozott, kibõvítve annak
anyagát, az õ mûve viszont Haas Mihály Baranyáról írt könyvének forrása lett. Fon-
tos külön is megemlíteni, mindkét mû a pécsi Engel nyomda terméke volt.47

Mitterpacher Dánielt (1755–1823) azért említjük, hogy általa is jelezzük a
Klimo-kör sokszínûségét. Pécsváradon született, Pécsett és Nagyszombatban ta-
nult. 1771 és 1773 között Magyarszéken volt plébános. Valószínûleg a korábban
tárgyalt Mitterpacher Lajos öccse. 1773-tól pécsi kanonok, majd skutari (lényegé-
ben címzetes) püspök. A Budára költözött szabadkõmûves páholy tagja.48 Tanke-
rületi felügyelõként tevékeny szerepet játszott a jozefinista iskolaügyben. Pécsett
1778-ban mintaiskolát nyitott meg 229 tanulóval. A Hétszemélyes Tábla tagja, kirá-
lyi tanácsos. Pesten halt meg, de Pécsett temették el.49

Végül még egy jeles költõrõl, Agyich Istvánról (Stjepan Had i æ) kell szól-
nunk. Horvát katonacsaládból született 1730-ban Szerém megyében. Vukovárott
és Illokon, majd Szegeden tanult a gimnáziumban, azután Budára ment filozófiára.
Amikor Klimo értesült kiváló képességeirõl, rábeszélte, hogy pappá legyen. A teo-
lógiát Zágrábban, Pécsett és Nagyszombatban végezte. Kiemelkedõ eredménye-
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44 Timár… i.m. 2003. 35–36. p.; Kosáry Domokos: Mûvelõdés a XVIII. századi Magyarországon. 2.
kiad. Bp. 1983. 581. p.

45 Kosáry… i.m. 1983. 361, 586. p.
46 A könyv jó hírét igazolja, hogy a Tudományos Gyûjteményben 1820-ban Bádai Ferenc a latinul nem

tudó szélesebb közönség számára magyarul tolmácsolta Papanek szövegét.
47 Nyakas Sarolta: Az elsõ pécsi nyomda története 1773–1836. Pécs, 1934.
48 Kosáry… i.m. 1983. 325. p.
49 Tudományos Gyûjtemény II. 1823. 129–130. p.
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ket ért el az egyháztörténet és a klasszikus nyelvek tanulmányozásában (ideértve
természetesen a hébert is). Klimo udvarába hozta, és a püspöki törvényszéknél al-
kalmazta. Horvátországi munka után 1776-tól Pécsett kanonok. Sokoldalú és ered-
ményes tanári munkát folytatott. 1790-ben halt meg Pécsett.50 Horányi Elek hu-
szonöt mûvét említi a Nova memoriá-ban, a Klimo Könyvtár 6 munkáját õrzi.
Alkalmi költészetet mûvelt, latin nyelvû szövegeit választékos stílus, mitikus konst-
rukció és vergiliusi hagyományokból táplálkozó bukolikus motívumok jellemzik.51

Mûvei közül a pécsi, illetve Baranyai vonatkozásúakat emeljük ki. A Bucolicon
Eszterházy püspök beiktatására készült. Idilli képet fest, amelyet, mintegy a Me-
csekrõl szemlélõdve, baranyai tájba helyez. A kötet egyik érdekessége, hogy az
elsõ lapon egy Philip Binder által készített rézmetszet látható, amely Jézust, a jó
pásztort, Daphnisként ábrázolja. Valószínûsíthetõ, hogy az ünnepélyes beiktatás
alkalmával Pécsett elõ is adták.52 A Saeculum liberatae a tyrannide turcica civitatis
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Agyich István Saeculum c. mûvének címlapja
(Klimo Könyvtár)
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50 Szörényi László: Epikus témák a pécsi latin nyelvû bukolikában = Sz. L.: Hunok és jezsuiták. Fejeze-
tek a magyarországi latin hõsepika történetébõl. Bp. 1993. 140–144. p.

51 Szörényi… i.m. 1993. 140. p.
52 T. Papp Zsófia: Agyich István kanonok élete és versei (Könyvtári adatok alapján) = Tanulmányok

Pécs történetébõl 13. 2003. 201–246. Különösen 205. p.
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Quinque-Ecclesiensis Széchényi Ferenc gróf tiszteletére készült 1786-ban. Mitoló-
giai nyelven beszéli el a törökök pusztításait Nagy Lajos egyetemének városában,
akiket a hadisten uszított rá a városra. Jupiter azonban Marsot vasra verette, s he-
lyette a fegyverekhez és a tollhoz egyaránt értõ Pallast bízta meg a város védelme-
zésével. Fellendült a kereskedelem, a földmûvelés és a szõlõtermesztés, építke-
zéseket látunk, és a jezsuiták kollégiumában színvonalas oktatás folyik. Mária
Terézia (a vers nyelvén Juno) szabad királyi várossá teszi Pécset, ahol az igazság
istennõje, Astraea és a múzsák egyaránt otthonra lelnek, amin a kerületi bíróság
felállítása és a Klimo Könyvtár létrejötte értendõ.

Carmen ad Regiam Academiam Quinque-Ecclesiensem… (1786) Teleki Jó-
zsefnek hódol. A versben a múzsák az istenek tanácsára Pécsre jönnének, habár
az egyetem pusztulása és a mohácsi csatában elesett pécsi diákok óta e város
nem büszkélkedhet színvonalas iskolákkal. Ennek az állapotnak azonban már
vége, a múzsák megnyugvással értesülnek az akadémiáról (ennek elsõ tanévét
Teleki József felügyelõi látogatása zárja) és Klimo püspök gazdag könyvtáráról,
megszemlélik Pécs nevezetességeit. A Tettyén pegazusi forrás fakadhat. Talán
még a teológiai kar is visszatér, s feltámad a látnok költõ, a tudós történetíró, a ne-
ves jogász és a bátor katona. (A szerzõ itt Janus Pannoniusra, Istvánffy Miklósra,
valamint Petrus Illicinusra, az egykor Pécsett is tanító jogtudósra, továbbá Eger vé-
dõjére (Gárdonyi késõbbi hõsére), Bornemissza Gergelyre utal, aki az Agyich által
ismert hagyomány szerint pécsi polgár volt.)53 Pécsi vonatkozású költeménynek
tekinthetõ még a Musa Syrmico-Slavonica… is, mert bár az istenek által kedvelt
Szlavónia szépségét zengi, de a fentebb már említett pécsi kanonok, Kerticza Máté
személyével kapcsolatos, akivel a szerzõ szerint a legméltóbb fõpap került a
(diakovárival egyesített) szerémségi püspöki székbe.54

Szörényi László általunk hivatkozott tanulmánya befejezéseként Horányi
Eleket idézi, aki azt írta: „Milyen kedves munka lenne ez Apolló és a múzsák tiszte-
lõinek, ha mindez egy kötetbe gyûjtve nyomtatásban is megjelenne.” Agyich István
valóban megérdemelné, ha Horányi Elek egykori, ma is aktuális óhaja beteljesülne.
Megemlítjük még, hogy amit támogatás formájában Agyich Klimotól kapott, maga
is továbbadta. Pártfogoltjai közül Zsivics Mátyást említhetjük, aki Pécsett is tanult,
majd ugyanitt tanított is, és hatalmas terjedelmû dogmatika tankönyvet írt (De
dogmatis orthodoxae religionis), kötetei tanulmányozhatók a Klimo Könyvtárban.55

*
Ezzel a pécsi irodalmi mûveltség történetérõl szóló munka elsõ szakaszá-

nak végére értünk. Ez a rész 12 fejezetben 1009-tõl, a pécsi püspökség megalapí-
tásától 1780-ig, Pécs szabad királyi várossá válásáig tekinti át a város irodalmi
hagyományait. Munkánk megkezdése elõtt feltettük a kérdést, valójában mi tekint-
hetõ „pécsi irodalomnak”, hogyan határozható meg a pécsinek nevezhetõ szöve-
gek köre. Szerettünk volna ugyanis túllépni a hagyományos „itt született”, „itt élt”,
„itt halt meg” formulájú tényszerûségek jóllehet nem mellõzhetõ, de szellemi-eszté-
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53 Szörényi… i.m. 1993. 142–143.; T. Papp… i.m. ÉV 228-230. p.
54 T. Pappz… i.m. ÉV 216–217. p.
55 T. Papp… i.m. ÉV 211. p.
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tikai szempontból mégsem mindig meghatározó szempontjain. Ekkor azonban ter-
mészetesen szembetaláltuk magunkat egy nagyon is nyilvánvaló nehézséggel.
Egy irodalmat valamely nyelvközösség hoz létre, ám nem beszélhetünk olyan pé-
csi, vagy dél-dunántúli nyelvjárásról, amely megkülönböztethetõvé tenné a szöve-
gek egy bizonyos csoportját. (A dialektus, tematikus elemekkel társulva, csak stí-
lustényezõként vehetõ figyelembe például Kodolányinál.) Úgy gondoltuk, hogy a
probléma megoldásához elõzetesen egy másik kérdés feltevése szükséges: Mi
tesz (szellemi, minõségi értelemben) várossá egy települést? Az ott megtalálható,
az emberi életformákat alakító intézmények – válaszoltuk, s ebben megerõsítettek
bennünket Jürgen Habermas intézményekkel kapcsolatos gondolatai. Öt olyan in-
tézményt találtunk, amelyek sajátos szellemiséget képviselnek, egzisztenciát ké-
pesek biztosítani a hozzájuk tartozók számára, s emellett közvetlenebbül kultúrát
képesek teremteni, ösztönözni, gyarapítani. Ilyen intézmény mindenekelõtt (és a
régi századok természetének megfelelõen) az Egyház, illetve annak helyi szerve-
zete, a püspökség, továbbá az egyetem, a könyvtár (ez utóbbiak szintén a katoli-
kus Egyház, a pécsi püspökség kebelében jöttek létre, hogy késõbb önállósulja-
nak), valamint az irodalmi fórum (folyóirat, társaság stb.) és a színház. Valójában
ezzel az öt intézménnyel kapcsolatos munkánk címe – Öttorony – miközben, per-
sze, a közismert pécsi jelképre, valamint egy tervezett, ám meg nem valósult folyó-
iratra is utal. Intézményközpontú felfogásunknak a következményeit szintén vállal-
nunk kellett: így a lokális szempontok korlátozását a szellemiek javára (Telegdi
Miklós pécsi püspök például Nagyszombatban székelt, a pécsi fõpap, Oláh Miklós
élete is inkább Németalföldhöz és Nagyszombathoz kötõdik, ám a mi általunk felfo-
gott történetben mégis fontos szerepet játszanak), az irodalom fogalmának tágabb
alkalmazását a késõbbi korokban is érvényre kellett juttatnunk (ezért beszélünk
irodalom helyett szívesebben irodalmi mûveltségrõl). Gyakran a nyelvkérdés hát-
térbe helyezését is vállalnunk kellett, hiszen a pécsi szövegek túlnyomó többsége
a régi korokban latinul íródott, de a Pécsett élõ Pecsevi Ibrahim a XVII. században
törökül írt, a horvát klasszikus, Miroslav Krle a pedig majd késõbb a pécsi hadap-
ródiskola növendékeként kerül látókörünkbe.

Végül az értékelési szempont. Úgy véljük, a pécsi irodalom fénykora (minde-
nekelõtt Janus Pannonius, Szatmári György és a könyvtáralapító Klimo püspök tevé-
kenysége révén) a pécsi püspökség létével, sokoldalú és nemzetközi kapcsolatok
rendszerébe ágyazott tevékenységével függ össze. (Nem feledkeztünk meg a Pécsi
Disputáról, valamint a reformáció más irodalmi eredményeirõl sem.) 1009-tõl 1780-ig
a pécsi irodalom lényegében egyházi irodalom volt. A szabad királyi város cím elnye-
résével ezért zárul le egy korszak, s kezdõdik, szerényebb eredményekkel, egy
újabb. A XIX. század félbetört tehetségek és a városból elõbb-utóbb távozó jelentõ-
sebb szerzõk kora Pécsett (elég Babits Mihályra vagy Surányi Miklósra utalnunk). Az
Egyháztól függetlenedõ polgári intézmények csak a 20. századra lesznek képesek
annyira megerõsödni, hogy itt tudjanak tartani jelentõs írókat, és a régebbi száza-
dokhoz fogható értékeket segítsenek létrejönni. Minderrõl késõbb szólunk.
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1748-ban Berényi püspök halálával megüresedett a pécsi püspöki szék. Bár
Baranya vármegye Fonyó Sándort, a korábbi helynök nagyprépostot javasolta az
uralkodónak, Mária Terézia 1751. július 30-án Klimot nevezte ki pécsi püspöknek,
majd 1752. március 5-én, hajdani mentora Klobusiczky Ferenc, akkor már kalocsai
érsek szentelte püspökké. Mint pécsi püspök, egyúttal Baranya és Tolna vármegyék
fõispánja is volt. Ezt a tisztséget viselte 1777. május 2-án bekövetkezett haláláig.
Klimo a pécsi püspöki tekintély és méltóság helyreállítása érdekében XIV. Benedek
pápától, a királynõ támogatásával, kérte az évszázadokkal korábban Kalán (1188–
1218) pécsi püspök számára adományozott érseki pallium viselése és a kereszt
elõvitele kiváltságának megújítását, továbbá azt püspök utódai számára is megadni.
A Szentszék nagyrabecsülésének jele volt, hogy a szokatlan kérelmet teljesítették,
és 1755. június 29-én ünnepélyes szertartás közepette Klimo átvehette az érseki
palliumot. Püspökségének idejében is folyt Pécs város küzdelme a földesúri, a püs-
pöki uralom alóli felszabadulásért. Ezt a küzdelmet, és ebben Klimo szerepét már
többen, több szempontból is elemezték. Végsõ eredményként Klimo halála után Má-
ria Terézia teljesítette a város kérését és kiadta a város kiváltságlevelét.

A barokk fõpap széleskörû egyházszervezõ és kulturális tevékenysége mel-
lett sokat áldozott a pécsi püspöki palota és a mecseknádasdi püspöki nyaraló gaz-
dag, mûvészi ízléssel történõ berendezésére. De azt is célul tûzte ki, hogy Pécs vá-
rosát újra egy országos mûveltségi központtá teszi. Dédelgetett vágya volt, hogy
Nagy Lajos király és neves elõdje Vilmos püspök (1360–1374) nevéhez fûzõdõ pé-
csi egyetemet feltámasztja halottaiból.

Ennek elõkészítéséhez az elsõ lépés volt könyvtárának alapítása, amelyet
nyilvános könyvtárrá tett. A nagyvonalúan és sok áldozattal létrehozott könyvtár a
kor tudományos irodalmának szinte minden területére kiterjesztette gyûjtési körét,
még a reformáció irodalmából is megszerzett munkákat. De a nagy célt szolgálta
többek között az is, hogy nyomdát, papírmalmot alapított, csillagvizsgálót hozott
létre. Könyvtárát utódai idejében is fejlesztették. 1923-ban, amikor Pécs befogadta
a Pozsonyból menekült Erzsébet Egyetemet, gróf Zichy Gyula pécsi püspök az
egyetem használatába adta a nevezetes könyvtárat, amely ma a Pécsi Egyetemi
Könyvtár Klimo gyûjteménye. Ezzel megvalósult a hajdani püspök álma. Pécs
egyetemi város lett és megkapta a számára oly nagy szeretettel és elõrelátással lé-
tesített könyvtárat.

A pénzgyûjtemény
Klimo a nagyvonalúan létrehozott könyvtárban kiemelkedõ értékû és fontos-

ságú éremgyûjteményt is létesített. Személyes érdeklõdése mellett a kor szokásait
is követte ezzel. A gyûjtemény létérõl számos helyen olvasható néhány sor, de ma-
gáról a gyûjteményrõl alig találni valamit. Legfeljebb az vált ismertté, hogy az érem-
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gyûjteményt röviddel Klimo halála után kirabolták, és ezzel szinte teljesen meg-
semmisült. Klimo éremtárában a nagy gonddal és hozzáértéssel válogatott, kiváló
állapotú és nagy értékû arany- és ezüstpénzek számát Csajághy Károly 3000 da-
rabra becsülte. De több adatot az éremtár kirablásán kívül õ sem közölt.1 Faicser
Klimo halotti beszédében is megemlékezett a görög és római érmek nagybecsû
gyûjteményérõl.2 Az éremgyûjtemény a könyvtárban kapott helyet és a könyvtár
mindenkori õrének volt a a gondjaira bízva. A római pénzgyûjtemény katalógusát
Entz Géza megemlítette, de ez sem szakírók, sem a tömegtájékoztatás résztvevõi
útján nem tudott közismertté válni.3 A vaskos, kézzel írott katalógus ma is meg van
és érdekessége, hogy a könyvtár kötetei közé sorolták be.4 A félbõr kötésû könyv-
be az éremgyûjteményben elhelyezett római pénzeket jegyezték be folyamatosan.
Az elsõ oldalakon olasz nyelvû feljegyzések találhatók római pénzekrõl és azok árai-
ról. Egyes bejegyzésekben az ezüst és bronz pénzek árát velencei lírában adták meg,
amely akkor négy garast ért. Néhány római arany értéke eszkudóban szerepel, amely-
nek értékét hét és fél aranyforintra taksálta a feljegyzés készítõje. A jegyzék elsõ 33 ol-
dala olasz nyelvû, majd latinul folytatódik egészen a katalógus végéig. Az érmeket tar-
talmazó katalógus a 61-ik oldalon kezdõdik, de már más személy kézírásával.
Külön választották az arany- és az ezüstpénzek jegyzékét. Bejegyzésük sorrendje
az uralkodók idõrendjét követi. Kr. e. 1. századtól a Kr. u. 5. századig. Az elsõ Rex
Juba (Juba Pater) Numídia királyának pénze. A katalógusban a leírás a pénzkibo-
csátó uralkodó nevével kezdõdik. De a név alatt az egész oldalt függõleges vonal-
lal kettéosztották, az elsõ oszlopba az érem elõoldalának leírása, a másikba a hát-
oldal jellemzõi kerültek. Úgy látszik, hogy nem utólag készített leltárjegyzékrõl,
hanem a gyûjtemény gyarapodását is követõ, áttekinthetõ katalógusról van szó.
Ezért idõnkét új szereplõvel bõvült az uralkodók névsora, elõfordul, hogy egy-egy
uralkodó neve kétszer is szerepel, mert a szaporulat meghaladta az eredetileg
fenntartott üres helyet. Tehát a jegyzéket kezdettõl fogva, néha más írással, más
tintával és más pontossággal, de folyamatosan vezették.

Az alábbi személyek nevével találunk pénzeket besorolva:
Juba, Pompeius, Julius Caesar, Marcus Antonius, Lepidus, Augustus, Agrippa,

Tiberius, Drusus Germanicus, Antonia, Drusus Tiberius fil., Germanicus, Agrippa
Germanici, Caligula, Nero, Poppeia, Galba, Vitellius, Vespasianus, Domitilla, Titus,
Julia Titi, Domitianus, Nerva, Traianus, Marciana, Matidia, Hadrianus, Sabina, Aelius,
Lucilla, Antoninus Pius, Faustina sen., Marcus Aurelius, Faustina jun., Lucius Verus,
Commodus, Crispiana, Pertinax, Didius Julianus, Didia Clara, Pescennius Niger,
Clodius Albinus, Severus Septimus, Julia Domna, Caracalla, Plautilla, Geta, Macrinus,
Diadumenianus, Elagabalus, Julia Paula, Julia Maesa, Julia Soaemias, Severus Ale-
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1 Munkálatai a pesti növendék-papság magyar iskolájának 5. kötet. Buda, 1838. 332. p.
2 Faicser.: Laudatio funebris excellentissimi illustrissimi ac reverendissimi Domini Domini Georgii

Klimo … Quinque-Ecclesiarium episcopi… XIII. Kalendas Julias anno 177 (1777) 21. p.
3 Ifj Entz Géza: Klimó György pécsi püspök kulturális tevékenysége. = Pannonia, 6/2. (1940. április-jú-

nius). Kiadja a Pécsi Erzsébet Tudományegyetem Tanácsa. Pécs 1940. 208–210. p.
4 SERIES. NUM[MORUM] ROM[ANORUM] felirat a kötés gerincén. Belül tintaírással, Catalogus Rei

Nummaria olvasható. Elöl Klimo szép ex-librisével. Az számozatlan lapokat hozzákötötték a 492 tin-
tával számozott oldalú laphoz és utólag ceruzával számozták az 1–518 oldalt.
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xander, Julia Mammaea, Orbiana, Maximinus Thrax, Maximus, Balbinus, Pupienus,
Gordianus, Philippus sen., Otacilia, Philippus jun., Decius, Herenniaus Etruscus,
Hostilianus, Trebonianus Gallus, Volusianus, Aemilianus, Mariniana, Gallienus, Salo-
nina, Saloninus, Valerianus, Postumus, Claudius Gothicus, Quitillus, Aurelianus, Se-
verina, Vabalathus, Tacitus, Probus, Carus, Numerianus, Diocletianus, Maximianus
Herculius, Constantius, Helena, II. Severus, Maximinus Daia, Maxcentus, Licinius,
Constantinus Magnus, Fausta, Crispus, Delmatius, II.Constantinus, Constans, Mag-
nentius, Vetranio, II. Constantius, Julianus Apostata, Jovianus, Valens, Gratianus,
Theodosius, Honorius, Arcadius. Tekintélyes sorozat.

A hosszú felsorolásban 680 ezüstpénz és 850 aranypénz sorakozik. Több-
nyire minden uralkodónak egy-két arany és ezüst verete található, de egyeseknél
ez is felszaporodik. A 400–419 oldalra kerültek a köztársaság korából származó
pénzek betûrendben Aburiatól Volteiaig, összesen 55 név, 68 érmével szerepel. A
katalógus végén a felvett érmékrõl még egy befejezetlen névmutató is található.

Érdekessége miatt megjegyezzük, hogy feltehetõleg irodalmi adatok alap-
ján, néhány tucat pénznek ritkaságát is megjelölték R, RR és RRR fokozatokkal. A
gyûjtõk még ma is így jelölik a ritkaság fokozatait.5 A fentiek alapján a katalógusba
felvett gyûjtemény, a köztársasági érmekkel együtt, több mint 1600 érmét vesz
számba. A leírások alapján döntõ többségük ma is azonosítható. A római pénzek
gazdag gyûjteményérõl a Klimo könyvtárhoz tartozó levéltár is õrzött meg adato-
kat. Ezek segítségével részben a római anyagról alkotott kép egészíthetõ ki, továb-
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Hadrianus aranya Antoninus Pius aranya

5 Rarus: ritka, ritkán elõforduló, (latin). R= ritka, RR= nagyon ritka, RRR=rendkívül ritka, szinte egyet-
len ismert példánya van.
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bá más ókori pénzek és a gyûjteménybe tartozó szintén jelentõs magyar pénzek és
érmek ismerhetõk meg.

Az ókori gyûjteményt folytatja egy 288 oldalas füzet.6 Ez is numizmatikai fel-
jegyzésekkel kezdõdik. Például egy gondosan szerkesztett rajz a metrikus mérték-
egység a mm, és az angol Inch átszámítására szolgál. Az ábra segítségével a külön-
bözõ leírásokban található érmek tényleges méreteit lehet könnyen meghatározni.

Alatta „letters numeraires” címmel gondosan rajzolt segédlet a bizánci pén-
zek görög számjegyeinek meghatározásához ad segítséget. A=1, B=2, Ã=3, Ä=4,
E=5, S=6, Z=7, H=8, O=9, I= 10, K=20, Ë=30, M=40, N=50, Z=60, O=70, Ð=80,
Q=90, P=100, Ó=200, T=300, V=400, Ö=500, X=600, ø=700, Ù=800 és így to-
vább, egészen 200 000-ig.

A jegyzet után már a tényleges katalógus következik az ókori pénzekrõl.
Elõbb 172 oldalon Európa, majd a 224 oldalig Ázsia városai és tartományai, végül
225. oldaltól Afrika területérõl származó pénzek sorakoznak.

Európa Hispániával kezdõdik, majd a különbözõ tartományok következnek.
Itália 14 tartománnyal szerepel, és mintegy 80 pénzzel. Majd Szicília 51 érmével és
Dácia 6-tal. Folytatódik a sor Moesia superior, Moesia inferior, Tracia, Insula Tracia,
Reges Tracia, Paeonia, Macedonia, Thessália, Illyricum és így tovább, még 39 hely-
ség, vagy tartomány mintegy 260 pénzérméje. Megemlítjük Alexandriát, mert 60 ér-
méje van a gyûjteményben és Fönícia is 2 éremmel szerepel. A 265-tõl 283 oldalig
ismét jegyzetek olvashatók, amelyet Barclay V. Head, Historia numorum Oxford
1887. munkájából másoltak ki.

Ez a katalógus a 19. században keletkezett. Erre utal a metrikus mértékek
megjelenése is. De nyilván a pénzérmék nagy többsége még a hajdani Klimo gyûj-
teménybõl maradt hátra. Egy újabb szûkszavú katalógus található az alábbi cím-
szavakkal:7 Numi Urbium / Numi Regum / Numi Romani / Numi Hungarici / -in AV
Forma majoris / -Numi Hungarici in AR

A pénzek megnevezése mellett a fémminõségre három rovatoszlop szolgált,
amelyekben AE, AR és AV (bronz, ezüst és arany) rövidítéssel jelölték az egyes fé-
meket. Ezek az oszlopok is utólagos kitöltésre szolgáltak. A pénz neve után a fém
rovatba csak egy függõleges vonal jelezte a pénz meglétét. A kitöltött rovatokból és
a hozzájuk rendelt jelölésekbõl, amelyek I–XXIV római számokat és a, b, c, és d be-
tûjeleket tartalmaznak, arra a következtetésre lehet jutni, hogy ez a katalógus tulaj-
donképpen az érmeknek az éremszekrényekben való elhelyezési rendjét mutatja
és az érmek megkeresését könnyíti a szekrényben. Ebben a katalógusban 41
arany, 938 ezüst és 393 bronz pénzérmét lehet összeszámlálni. Talán a kifosztott,
majd újra felállított gyûjteményrõl adnak egy bepillantást. A leírásból következtet-
hetünk az éremszekrényre is. A rendelkezésre álló adatok alapján úgy véljük négy
darab 24 fiókos pillérbõl álló éremszekrény vagy pénztartó dobozok álltak rendel-
kezésre a pénzek elhelyezésére. Az önálló elrendezésre emlékezett Rajczi Péter
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6 Catalogus 288 oldal, 67 079. ltsz.
7 Catalogus numorum Bibliothecae Publicae Episcopalis Quinque Ecclesiis. A katalógus 18. századi,

a kötése késõbbi.
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tanár úr, akinek még Petrovich Ede mutatta meg a szekrényeket, a püspöki palota
toronyépületében.8

A négy szekrény jelölése tehát a, b, c, és d volt, mindegyik I–XXIV római
számmal számozott fiókkal. Fiókonként mintegy 40–50 pénzérmét helyeztek el a
szekrényben. A nagyobb méretû érmekbõl kevesebbet. A katalógus szerint az a, b,
c szekrény huszonnégy fiókjában római pénzek voltak. De még igénybe vették a d
szekrénynek is az elsõ három fiókját. A fennmaradt huszonegy éremfiók valószínû
a gyûjtemény magyar anyagát fogadta be. De a katalógus magyar anyaga rendkí-
vül hiányos, csak a magyar aranyakra és az Árpád-házi uralkodók pénzeire terjed
ki Szent Istvántól, Kálmánig. A felsorolás szerint 97 magyar arany és 14 Árpád-házi
dénár szerepelt a jegyzékben. Ez pedig mintegy háromfióknyi érem.
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Aba Sámuel pénze I. András pénze
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8 Petrovich Ede. (1898–1987) Katolikus pap, a pécsi püspöki, majd káptalani levéltár vezetõje, egy-
háztörténész. Dr. Rajczi Péter pécsi gimnáziumi tanár Petrovich Edétõl hallotta, hogy amikor Hanui
nagyprépost a Pázmány egyetem volt rektora átadta a levéltárat és a jócskán megcsappant érem-
gyûjteményt azt mondta: „Ha tudós emberek járnak itt, a szeme rajtuk legyen, mert az mind szeret
lopni! Tudom magamról.”
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Mivel még egy kézzel írott katalógus található a könyvtár irattárában, amely-
bõl egyértelmûen kiderül, hogy a magyar és külföldi anyag elsõsorban a Habsburg
uralkodók érdekeltségének területérõl szintén jelentõs volt, nincs okunk kételkedni
abban, hogy a fennmaradt 21 fiókot meg is töltötték vele.9

Aranypénzekkel kezdõdik felsorolás, Aurei Regnum Hungaria címmel. Ta-
lán érdemes áttekinteni: Nagy Lajos, Mária, Zsigmond, Albert, I. Ulászló, Hunyadi
János, V. László, Mátyás (már néhány verdejellel), II. Ulászló, II. Lajos (évszám-
mal, verdejellel), Szapolyai János, I. Ferdinánd és I. Lipót. Erdélybõl: Izabella, Já-
nos Zsigmond, Báthory István, Báthory Kristóf, Báthory Zsigmond. Bocskai István,
Báthory Gábor, Bethlen Gábor, Bethlen Katalin (1630), Bethlen István (1630), I.
Rákóczi György, II. Rákóczi György, Barcsai Ákos, Kemény János, Apafy Mihály,
II. Rákóczi Ferenc.
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Nagy Lajos pécsi aranyforintja
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9 Catalogus Nummorum Hungaricorum qui Extant in Numophilatio Exellmi Illmi et Reni Dni Dni Georgii
Klimo Epicopi Quinque Ecclesiaeum.
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A 103 aranypénz jól egyezik a fiókos katalógusban felvett érmék számával.
Tehát ebbõl elég biztonsággal megállapíthatjuk, hogy a gyûjteményben több mint
100 magyar aranyforint és aranyérem volt. A felsorolásból az is világosan látszik,
hogy nem aranypénzeket gyûjtöttek, hanem az uralkodóktól, fejedelmektõl igye-
keztek legalább egy példányt megszerezni. Tehát a leendõ egyetem céljai ebben is
nyomon követhetõk. Az aranypénzek mellett még néhány különleges aranyérem is
említést érdemel. Érdekességük az is, hogy a katalógus lapjára helyezett érmet kö-
rülrajzolták! Az ilyen méretmegadás talán a sokféle mértékegység bizonytalansá-
gait kívánta kiküszöbölni.

Az elsõ érem Magyarországi Szent Erzsébet aranyérme, melléírva 1231, a fel-
rajzolt kör átmérõje 54 mm. Felirata is Majoris Molis. Ide sorolták be II. Lajos 1506-os
koronázási érmét és annak felújítását 1544-bõl. Majd következik II. Rudolf érme
1605-bõl, Rákóczi Zsigmondé 1607-bõl, II. Mátyásé 1611-bõl és I. Rákóczi György
érme. Ezt követi még néhány aranyérem, ezek közül említésre érdemes József és Li-
pót bányalátogatási érme, valamint 5 db Szent György-érem. A leírásban ezek után az
ezüstpénzek és érmek következnek, 14 Árpád-házi király pénze és mintegy 300 to-
vábbi érme leírása. Közöttük több mint 140 tallér veret (Argentei Majoris forma). To-
vábbá néhány bányászati érem, köztük Mária Terézia akadémiai tanulmányi díjérmei.

Tehát ebben a katalógusban mintegy 120 arany és 300 ezüstérem feljegyzé-
sével találkoztunk. Ez a mennyiség már nagyjából ki is tölti a korábban említett,
még üresen álló fiókok nagy részét. Az irattárban még egy érdekes katalógust he-
lyeztek el, amely 1841-ben készült.10

Ebben 159 oldalon 2666 pénz leírását (Inscriptiones Nummorum) találjuk
idõrendi sorrendben. A pénzleírásokhoz az alábbi rovatokat készítették:
1. Sorszám.
2. Megnevezés. (Uralkodó és a kibocsátás helye).
3. Numerus Tabulus. (Ebben I–XLVIII táblába van sorolva a teljes pénzanyag).
4. Numerus serei (A táblákon elhelyezett sorokat jelöli. Egy táblán 6 sor pénzt tárol-
tak I–VI jelöléssel).
5. Numerus currens (Azt jelölte, hogy az elõbbi hat sorban hányadik helyet foglalja el).

Tehát a katalógusban összesen 48 táblán (fiókban?) elhelyezett érmet vet-
tek számba, ahol fiókonként 60 éremnek volt helye. Az elõbbiek szerint 6 sorban
10–10 darab. (Vesd össze az elõbbi 4x24 fiókos éremszekrénnyel). Bár a kataló-
gust 1841-ben vették fel, de aligha kétséges, hogy a benne található érmék tekinté-
lyes része még Klimo gyûjteményébõl származik, amelyhez természetesen az utó-
dok is valamennyit hozzátettek. A katalógus végén a késõbb szerzett érmekrõl is
tájékozódhatunk. Ugyanis az antik bronzok katalógusa után még néhány oldalon a
nemesfém érmek is bejegyzésre kerültek.

Numi aurei címszó alatt 15 db aranyérem van. Ezekbõl 5 római, a többi kü-
lönbözõ Habsburg emlékérem, fõleg koronázási és egyetlen Károly Róbert arany-
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10 Catalogus Numorum potissimum Cuprearum Biblithevae Episcopalis Publica Quinque Ecclesiensis
ordine Chronologics concinnatus descriptus per Andream Haschka presbyterum Praefecti Biblio-
theca Adjunetum. Anno 1841. Belsõ címlapjából kiderül, hogy a katalógus az antik római és görög
pénzekbõl néhány ezüstérmét is felvett. Kronológiai rendjét Klivényi Jakab tanár rendezte.
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forint található. Ezt követi 41 darab ezüstpénz és érem, fõleg Habsburg uralkodók,
de pápák érmei, egy Bethlen Gábor tallér, egy salzburgi pénz és egy Attila Aquilea
ostromát ábrázoló érem található köztük. Végül Numi ferrei címen két érmet jegyez-
tek fel. Az egyik Pyrker László egri püspök 1826-ban készült érme, a másik Stifft
Andreast ábrázoló 1834-ben készült érem.11

A magyar pénzgyûjteményrõl eddig látott ismereteket egészíti ki még egy
papírlap, amelyet a római pénzek katalógusában található. (Catalogus Rei Num-
maria).12 De ezen a papírlapon kizárólag magyar pénzek vannak feljegyezve.

A pénzeket három sorozatban felírt évszámok jelentik, amelyet valamilyen
összesítés céljából gyûjthettek ki. Összesen 97 darabot. Mivel a feljegyzésen lévõ
valamennyi érem még Klimo életében, vagy korábban keletkezett, ezért valószínû,
hogy a jegyzet keletkezését is a római katalógus idejére tehetjük.

A több, nem azonos idõben felvett katalógus alapján úgy véljük, hogy a gyûj-
temény mintegy 200–220 magyar aranyérembõl állhatott.

Az ezüstpénzekbõl mintegy 330-ról van tudomásunk, ezekbõl valószínû 140
darab tallér volt. A magyar éremgyûjtemény anyaga így mintegy 550–600 különbö-
zõ pénzérmére becsülhetõ.

A különbözõ korban keletkezett pénzkatalógusokból azt állapíthatjuk meg,
hogy a nevezetes Klimo-gyûjtemény mintegy 600 magyar és 1600 római nemes-
fém pénzzel büszkélkedhetett. Ha kiegészítjük még a római bronzokkal, mintegy
1000 darabbal, bár azok pontos számát nem ismerjük, a gyûjtemény nemcsak elér-
te, hanem meg is haladhatta a Klimo halála után becsült 3000 érmét. Ha a Fáy ro-
konságnak adományozott gyûjteményrészt is hozzávesszük, a gyûjteményben
lévõ pénzek száma akár meg is kétszerezõdhetett.

A pécsi gyûjtemény nagyságát néhány híres gyûjtemény segítségével le-
het érzékeltetni. 1814-ben az ország legjelentõsebb ókori gyûjteményének tartott
Viczay Mihály hédervári gyûjteménye hozzávetõleg 18 ezer ókori pénzbõl állt,
amelynek mintegy fele arany- és ezüstpénzekbõl állt. Az Esterházyak fraknói
gyûjteményét is 7000 darabra becsülték, és hasonló nagyságú lehetett a Feste-
tics gyûjtemény is. A Pécsi Városi Múzeum éremgyûjteményében 1909-ben 1113
elkülöníthetõ római pénz volt, de ezek között csak egyetlen Valens arany szere-
pelt mutatóban.13

Az éremgyûjtemény fejlesztése
Néhány adat elõkerült a gyûjtemény fejlesztésével kapcsolatban is. A Tudo-

mányos Gyûjteményben olvasható, hogy Dobai Székely Samu „századoskapitány”
jeles mûgyûjtõ volt, és gyûjteményének egy részét Klimo György vette meg. Szé-
kely kézirataiból egy jegyzet arról tudósít, hogy 1753-ban Tétény község határá-
ban találtak 2000 db dénárt, Szent István, Péter, Aba Sámuel és I. András vereteit.
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11 Huszár Lajos: Személyi érmek. Magyar Nemzeti Múzeum. Budapest, 1999. No. 437, 511.
12 A kötetben ceruzával végzett számozás során találták meg ezt a papírlapot és a 224-es oldalon elhe-

lyezve ennek a lapnak a sorszámát is rávezették.
13 Szentgáli Károly: A pécsi városi múzeum éremgyûjteményérõl. Klny. A „Pécs-Baranyamegyei

Muzeum Egyesület” Értesítõjébõl. Pécs, 1909.
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Ebbõl 200 dénárt 20 pengõforinton Székely megszerzett, a többit beolvasztották.
170 dénárt eladott és megnevezte vásárlóit. Ebben Klimo neve nem szerepel. De
Cothmann Antal pozsonyi tanácsos mind a négy uralkodó egy-egy dénárját meg-
szerezte. Tudjuk, hogy Cothmann numizmatikai könyvgyûjteményét Klimo vásárol-
ta meg. A magyar pénzek leírása Klimonál is ezekkel a dénárokkal kezdõdik, ezért
alighanem a Pécsre került dénárok is a tétényi leletbõl származnak. Ugyanitt olvas-
ható, hogy Székely Samu megírta Pécsre Kollernek a tétényi dénárkincs megtalá-
lását.14 Entztõl ismerünk egy levelet Klimotól, amelyben két pápai éremrõl van szó,
amelyeket Giordano római kanonok 1769-ben küldött, és az egyiket Klimo hamis-
nak, vagy legalábbis kétesnek tartotta.15

A levéltárban õrzött rézpénzek katalógusában megmaradt egy bennfelejtett
feljegyzés, mely szerint „Busch esztergomi kanonok úrnak a pécsi könyvtár részé-
re küldött ajándékát általküldi Daróczy.” Alatta: „két ezüst darab”. A már idézett
Székely Samu levelezésébõl még egy érdekes adat is került elõ. 1769. november
18-án Eperjesrõl Pozsonyba küldött levelében ez áll, hogy Klimo püspök nagylel-
kûsége a Pétsi Magyar Pénz Gyûjteményt Rézbe vésette.16 A levél szerint a pécsi
éremgyûjtemény magyar érmeirõl 120 metszetbõl álló katalógust készítettek elõ ki-
adásra. Talán a katalógusban talált jegyzetben lévõ 120 magyar pénzrõl? Sajnos a
metszetsorozatról nem került elõ más adat, de a metszetek sem ismertek. Talán a
feljegyzés egy tervezett metszetsorozatot vélt megvalósultnak? Nehéz elképzelni,
hogy egy ilyen munka nyomtalanul eltûnjön Pécsrõl. Ha kinyomtatják, nyilván a
püspök szívéhez annyira közelálló könyvtárba is került volna.

A Klimo-gyûjtemény további sorsa
A nevezetes gyûjteményt a pécsiek emlékezete szerint az 1800-as évek ele-

jén kirabolták. Bár az eseményekrõl túl sok adat nem maradt, a fellelhetõk segítsé-
gével megpróbáljuk összefoglalni a valószínû eseményeket.

Klimo utóda a püspöki székben galántai Esterházy Pál László gróf lett, akit
1780. június 23-án nevezett ki az uralkodó. Esterházy 1799-ben elhunyt. Halála
után viszont 8 évig betöltetlen maradt a püspöki szék, nem neveztek ki új pécsi püs-
pököt. 1803-ban meghalt a püspöki könyvtáros, Vizer Ádám is. Ezzel a könyvtár és
a könyvtárban elhelyezett éremtár is teljes felügyelet nélkül maradt. Nem csoda,
hogy ezek a körülmények kedveztek a nagyszabású éremlopás végrehajtásához.
Pohánka Éva újabb kutatása alapján, 1803. augusztus 8. és január 24. közötti idõ-
ben történt a gyûjtemény arany- és ezüstpénzeinek kifosztása.17 A betörõ a szük-
séges kulcsokkal is rendelkezett, sem ajtót, sem szekrényt nem nyitott ki erõszako-
san. Abban az idõben Koller József kanonok környezetében több francia menekült
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14 Horvát István: Miért találtatnak gyakrabban a’ pénzgyûjteményekben Szent István, Péter, Sámuel és
I. András Magyar Királyoknak pénzeik, mint sem az ezek után uralkodott Magyar Fejedelmeknek
pénzeik? Tudományos Gyûjtemény, 1834. I. kötet, 40–47

15 Entz… i.m. 1940. 211. p.
16 Horvát… i.m. 1834. 46. p.
17 Pohánka Éva: Éremlopás a Pécsi Püspöki Könyvtárban 1803 és 1804 között = Pécsi Szemle, 2009

Tavasz, 58–64. p.
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is megfordult, és a gyanú rájuk terelõdött. 18 A szétküldött értesítések dacára a pén-
zek nem kerültek többé elõ, feltehetõen értékesítették õket. Simon Máté, az
1808-ban kinevezett új könyvtáros a gyûjteményben csak bronzpénzeket talált, az
arany- és ezüstpénzek mind eltûntek. A kárt 30 000 forintra becsülte.

1845-ben, tehát jóval az események után Haas Mihály így írt errõl: „Klimo je-
les arany és ezüst pénzgyûjteményt is kapcsolt a könyvtárhoz, de az 1806-ban a
püspöki szék üres lévén, eloroztatott. A kár 30 000 pforintra becsültetett. A tolvajt a
mai napig sem lehetett kipuhatolni.”19 Az éremtár történetéhez kapcsolódik még
Kazinczy Ferenc egyik levele, amelyben Fáy János debreceni polgármesterrõl ezt
írta: „Fáy, a püspök Klimo testvérének gyermeke, nevezetes pénzgyûjteményt ka-
pott nagybátyjától ajándékba, mely egykor 40 000-re becsültetett.”20 Szintén Ka-
zinczy írta 1816-ban hogy: „Fáy János nekem 1812 októberében 40.000 bankófo-
rintra becsült Numismatica Gyûjteményét kezembe adá azzal a teljes bizalommal,
hogy neki azon vásárolnék képeket.”21 Fáy János (1773–1833) debreceni mûgyûjtõ
polgármester, Klimo Annának, a pécsi püspök testvérének volt a fia. Képtárának
gyarapítására képeket szeretett volna vásárolni a nagybácsi értékes ajándékának az
árából, amelyet a szakértõ 40 000 forintra értékelt Bécsben. Azt tudjuk, hogy Klimo
ápolta rokoni kapcsolatait. Ékszerajándékokat is küldött testvérhúgának, sógorával
is levelezésben és jó viszonyban volt. A nevezett éremgyûjtemény ajándékozásáról
mást nem tudunk, Kazinczy állításában pedig aligha van okunk kételkedni. Zoltay
Lajos Fáy-életrajzában úgy vélte, hogy Klimo egész gyûjteménye ajándékozás vagy
hagyaték útján a Fáy család kezébe került.22

Ez kényelmesen megmagyarázná az éremgyûjtemény jelentõs részének el-
tûnését. De mint már említettük, akkoriban Pécsett volt Koller kanonok, aki jól ismer-
te a könyvtár dolgait és ismerhette Klimo végrendeletét is. Ezért nyugodtan állíthat-
juk, hogy sem a gyûjtemény, sem annak része a végrendelet alapján semmiképpen
nem juthatott rokonainak a kezébe. Továbbá a pécsi káptalan is ismerte annyira az
ügyet, hogy nem fújnak riadót az érmek eltûnésekor, ha azt a rokonok megkapták.
De úgy véljük, a gyûjtemény ilyen felosztása ellenkezett Klimo felfogásával, egye-
temalapító terveivel és az éremgyûjtemény létrehozásának céljával. Az is elképzel-
hetetlen, hogy a gyûjtemény legszebb és legértékesebb darabjait a gyûjteménybõl
kiemelte, hogy a rokonoknak adja, vagy a gyûjtõ halála után tették ugyanezt. Tehát
az örökhagyást ilyen formában elvethetjük.

Viszont egy éremgyûjtemény mégiscsak a Fáy család kezébe került. Ha ez
nem a nevezetes gyûjtemény volt, akkor erre csak egy elfogadható magyarázat lehet-
séges. A Klimo éremgyûjtemény több évtizedes gyarapodása során számos duplum
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18 Koller József (1745–1832) pécsi kanonok, majd nagyprépost. Klimo megbízásából kutatott Rómában a pé-
csi püspökség történetének leírásához. Hétkötetes munkája, a Historia episcopatus Quinque ecclesiarum
ma is páratlan történelmi forrás. Ezek a franciák nem azonosak a napóleoni háború során 1809-ben sebe-
sülten vagy betegen Pécsre került francia katonákkal.

19 Haas Mihály: Baranya földirati, statisticai és történeti tekintetben. Pécsett 1845. 316. p.
20 Kazinczy Ferenc: Magyarországi utak. Debrecenrõl szóló fejezet. 38–39. p.
21 Kazinczy levelezése. 14. kötet 3203. levél
22 Zoltay Lajos: Fáy János a könyv és mûgyûjtõ debreceni polgármester. Debrecen 1936. 13–14. p.
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is kerülhetett az érmek közé. Nyilván kisebb-nagyobb gyûjteményeket is megszerzett.
Ez pedig mindig duplumok képzõdéséhez vezet. Ezeket nem katalogizálták, nyilván
külön tárolták, és jelentõs értékû duplum-készlet keletkezhetett, amelyet a nagylelkû
püspök szeretett testvérének ajándékozott. A gyermeknek aligha, aki Klimo halálakor
csak 4 éves volt, de talán induló tõkét kívánt számára biztosítani, ha nagykorúvá válik.
Ezért került sor 1812-ben a Fáy-gyûjtemény eladására.

Pécsrõl Magda Pál úgy emlékezett meg: „Es zieren sie ein sehr interessante
Bücher und Münz-Sammlung.”23 Viszont néhány évvel késõbb Fényes Elek sta-
tisztikai munkájában már nem is említi. A gyûjtemény tehát az 1800-as századfor-
duló éveiben valóban átmenetileg megszûnt, mivel értékeit elrabolták. Csak Klimo
utódai próbálták valamelyest feléleszteni, mivel a könyvtár ügyének rendezésével
kapcsolatban errõl sem feledkeztek meg. Az éremtár veszteségeinek pótlására
Ágh Timót szerint elõször Szepesy Ignác (1780–1838), majd Scitovszky János
(1785–1866) mint pécsi püspök, valamint a Bésán család és még mások adomá-
nyai szolgáltak. Ezekkel a gyûjtemény újra arany és ezüstérmekkel gazdagodott.

1891-ben Dulánszky Nándor (1829–1896) pécsi püspök adományozott a
püspöki könyvtár és éremtárnak egy több ezer frankra becsült éremgyûjteményt.
Az 1890-es években négyezer darabot is meghaladott a gyûjtemény, „tekintve a
régi római és görög pénznemek nagy számát és ritka példányait, nemkülönben
azok korrend szerint, külön e czélra készült szekrényekben való elhelyezését,
hazánk hasonló éremtárai között bizonyára tekintélyes helyet vívhat ki magá-
nak”.24 Ezt tanúsítják a korábban általunk is bemutatott újabb keletû pénzkataló-
gusok, továbbá ezt igazolják a Klimo-könyvtár részére a késõbbiekben beszer-
zett, újabb kiadású numizmatikai munkák is. De a gyûjtemény jelentõségét
elvesztette. Ha a városról vagy a püspökségrõl írt valaki, vagy tudott a pénzgyûj-
teményrõl és megemlítette, vagy nem, és nem is foglalkozott vele. Még létezõ
gyûjteményrõl tanúskodik, hogy Pécs város és Baranya vármegye, mivel más
közgyûjteménynek tekinthetõ intézmény, mint a püspöki könyvtár, ekkor még
nem volt, néhány érmet helyezett el letétbe a gyûjteményben. Koncsek Ferdinánd
megyei levéltáros jelentette, hogy a vármegyei közgyûlés határozata alapján
Schirgl András tanítónak a püspöki könyvtár részére átadta a megyei levéltárban
õrzött érmeket. Ezek Kassa, Eperjes és Pécs városok által kiadott Magyar orvo-
sok és természetvizsgálók vándorgyûlésére veretett érmek voltak.25 Német al-
jegyzõ jelentette 1848. május 26-án a közgyûlésnek, hogy az elhunyt József
Nádor 50 éves jubileumára vert arany- és ezüstérmek, valamint egyéb emlékpén-
zek a Püspöki Könyvtárba térítvény mellett átadása kerültek.26 Zichy Gyula pécsi
püspök felajánlotta, hogy Pécs város tervbe vett és áhított kultúrpalota létesítésé-
hez hozzájárul azzal, hogy az egyházmegye által õrzött kõ- és éremgyûjteményt
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23 P. Magda: Neueste statistisch-geographische Beschreibung des Königreichs Ungarn. Leipzig, 1832.
257. p.

24 Ágh Timót: Emléklapok Pécs sz. kir. Város múltjából. Pécs, 1894. Taizs. 153. p.
25 BML alispáni iratok 968/1848
26 Raýman János: Adatok József nádor 50 éves nádori jubileumának emlékérméhez. = Numizmatikai

Közlöny, 98–99. (1999–2000.) 104. p.
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átengedi letétbe a kultúrpalota céljaira. A felajánlást a törvényhatósági bizottság
köszönettel el is fogadta.27 A történet még ma sem fejezõdött be! A nevezetes
kõtár napjainkban valósul meg, a száz éve áhított kultúr-palota pedig máig sem
létesült.

A bemutatott szórványos adatokkal csak azt kívántuk bizonyítani, hogy az
eredetileg értékes darabjaitól megfosztott gyûjtemény nem szûnt meg. Néhány
püspök megkísérelte a hiányokat valamelyest pótolni, és újabb érmekkel bõvíteni
az anyagot. De régi fényét már soha nem érhette el. Talán legfõbb oka, hogy többé
nem volt numizmatikai érdeklõdésû gazdája. A könyvtár átadásakor az éremgyûj-
temény nem került átadásra az Egyetemi Könyvtár részére, továbbra is a püspök-
ség tulajdonában maradt. A háborúk viharai, katonai megszállások után csak jelen-
téktelen maradványairól van tudomásunk.

A Pécsi Városi Múzeum megalakulásával (1901. okt. 29.) a püspöki éremtár
korábban hallgatólagosan betöltött városi gyûjtemény szerepét már a valódi köz-
gyûjtemény vette át. A püspöki éremtár gyarapodásának megállítása mellett lassú
sorvadásához ez is hozzájárulhatott.

A könyvtár numizmatikai könyvei
Klimo püspök a numizmatikai tárgyú könyvek gyûjtésére is különös gondot

fordított. Ebben nyilván személyes numizmatikai érdeklõdése játszotta a fõszere-
pet. A könyvtár gyûjtõköre tudományok oktatása érdekében egyébként is minden
tudományterületre kiterjedt. Ezért a könyvtár korabeli numizmatikai anyaga a régi
könyvtárak szokásos állományát meghaladja. Klimo elsõsorban Ausztriában és
Olaszországban vásárolt érmeket és könyveket. De szerencsés hazai vásárlások
is bõvítették a bibliotéka különleges anyagát. A legjelentõsebb Cothmann Antal
könyvtárának a megszerzése volt. Ezek a könyvekben lévõ ex librisek segítségé-
vel könnyen azonosíthatók. Klimo ex librisének beragasztásakor a régieket is álta-
lában megõrizték. A továbbiakban felhívjuk néhány könyvre a figyelmet. A kivá-
lasztásnál elsõsorban magyar vonatkozásukat vettük figyelembe.

Cothmann gyûjteményébõl származó könyvek
Cothmann Antal nevét érem- és könyvgyûjteménye révén ismerjük.28 Ex lib-

risének a felirata: Antonius Nobilis de Cothmann S.R.I. Eques R. Camerae Hun-
garico Aulicae Consiliarius et Cassarum Rep: Cameralium Director. Cothmann nu-
mizmatikai könyvei azonos idõben kerültek Klimohoz, amelyekbe azután a püspök
1754-es évszámú ex librisét helyezték el. Összesen tizenhárom mû, 49 kötettel tar-
tozott a Cothmann-gyûjteményhez. Ezek között több fontos és ma már ritkaságnak
számító könyv található. Néhányról bõvebben teszünk említést.

Michael Gottlieb Agnethler: Numophylaicum Schulzianum. Lipsiae-Hallae,
1746. Agnethler M. G. (Szeben, 1719–Helmstedt, 1752) erdélyi születésû, Halléban
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27 A „Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület” Értesítõje. 1. (1908). 64–66. p.
28 Cothmann Antalról nagyon keveset tudunk. Pozsonyban szolgálta a kamarát, mint a szent római bi-

rodalom lovagja. 1765-ben Bécsben tette le az indigenatus esküjét, ugyanekkor bárói címet is nyert.
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tanult hittudós, bölcselõ, matematikus, történész és orvosdoktor. A helmstedti akadé-
mia nyilvános tanára lett. A fiatalon elhunyt, sokoldalúan képzett és minden iránt ér-
deklõdõ tudós számos numizmatikai munkát is írt.29 Ezek között elõkelõ helyet foglal el
a Schultz-féle pénzgyûjtemény leírása és jegyzetekkel való ellátása. Történelmi tárgyú
munkái mellett érdemes megjegyezni, hogy saját gondozásában kiadta Linne termé-
szetrendszerét is, „A növénytan alapjai” címmel 1747-ben. A Klimo-könyvtárban lévõ
munkája tulajdonképpen a Schultz-gyûjtemény katalógusa, az antik éremanyag leírá-
sa. Az ókori pénzek kitöltik az elsõ 299 oldalt, amelyhez még húszoldalnyi római városi
és barbár pénz leírása csatlakozik.

Lorenz Berger: Thesaurus Brandenburgicus selectus…Commentario a Lau-
rentio Bergero Coloniae Monarchiae, excend. Ubricus Liebpert. A háromkötetes mû
1769-ben, ill. 1770-ben hagyta el a nyomdát. A porosz király és brandenburgi válasz-
tófejedelem kincstárának káprázatos antik gyûjteménykatalógusa. Kiváló, eseten-
ként mûvészi színvonalú metszet ábrák sokaságával. A könyvekben Cothmann és
Klimo ex libriseit is megtaláljuk. Az elsõ kötet római pénzekkel kezdõdik, majd egy
gemma-gyûjteményt és antik mûtárgyakat, szobrokat, fegyvereket, síremlékeket,
gyûrûket, kulcsokat, mécseseket láthatunk. A második kötetben még gemmák, majd
római pénzek, amelyek a harmadik kötetben is folytatódnak, több mint 700 oldalon.
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29 Weszprémi István: Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza. Elsõ száz. Budapest, 1960.
9–12. p.
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Wilhelm Eberhard Faber: Entwurff einer numismatischen Känntnis der Euro-
päischen Staaten, nach ihren Abtheilungen bestehend in einer Sammlung der meh-
resten Thaler, raresten Münzen und Medaillen... 1747. Papírkötésû kisméretû, de vas-
kos könyv, Cothmann és Klimo ex librisével. 757 oldalon 3304 pénzérme és érem
leírásával. Elõbb különbözõ királyok és császárok pénzei (római, orosz, francia, angol,
svéd, dán magyar, cseh, lengyel, porosz). A magyar pénzek Königlich=Hungarische
cím alatt 52 pénzt mutatnak be. Késõbb egyházi érmék sorakoznak, pápák, érsekek,
püspökök különbözõ alkalomra vert érmei. Az egyetlen magyar érem Esterházy Imre
esztergomi érsek aranymiséjére vert emlékérem 1738-ból. De a mûvész mesterjegyét
nem közli, pedig M. D. szerepel az érmen (Matthäus Donner).30

Johann Friedrich Joachim: Neu Eröffnetes Groschen-Cabinet. Leipzig, in
der Grossische Handlung. 4 kötetben. 1749, 1750, 1750, és 1754. Fehér perga-
menbe kötött vaskos könyvek Cothmann és Klimo ex librisével. A négy kötet Euró-
pa jelentõsebb országainak gazdag ezüstpénz-választékából merít. A pénzérmék
jól sikerült rézmetszet ábrákon sorakoznak. De hozzátartozok még a Habsburg-
ház nagyméretû leszármazási táblája. A kötet végén azokat a szenteket sorolja fel
betûrendben rövid életrajzzal, amelyek valamely ország, tartomány, vagy város ér-
mein is ábrázolva vannak. A második kötethez kötött supplement „Königlich Unga-
rische und Böhmische alte und neue Groschen” címen a korábban kimaradt
érmekbõl ad újabb válogatást. Öt Árpád-házi király pénze, Nagy Lajos szerecsenfe-
jes dénárja, egy szerecsenfej verdejelû garasa és egy „bardusa” látható. Szerepel-
nek még Zsigmond, Mátyás, Ulászló dénárjai. Valamennyi kötet végén használható
mutató segíti az eligazodást. Többségüknél a helyneveket kövéren, a személyneve-
ket dõlt betûkkel szedték.

Johann David Köhler: Historischer Münz-Belustigung. Nürnberg, 1729 és
1749 között 21 évfolyam külön kötetben, a 22. kötet 1756-ban. Több mint két évti-
zeden át, minden áldott héten kiadott egy 8 oldalas füzetet, egy érem leírásával. Az
év végén még néhány ráadást is készített a szerzõ, amikor a hetilapokat kötetté
rendezték. Az utolsó évkönyvet már Köhler halála után, az ezernyi éremmetszet
egyik vésnöke, M. Tyroff adta ki. Ebben a kötetben található Köhler (1684–1756)
életrajza is. A hetente megjelenõ lap egy, ritkán néhány pénzt vagy érmet mutat be.
A leírás mindig nagyszerû, gondosan elkészített metszet ábrával kezdõdik, rend-
szerint a pénzérem mindkét oldaláról. Ezt követi a pénz részletesebb leírása. A fel-
iratok rövidítéseit kiegészítette, a verdejeleket is feloldotta, de közölte a megfejtés
sikertelenségét is. A latin, vagy nem német nyelvû feliratokat németre fordította. A
pénz ismertetése után a kibocsátással kapcsolatos tudnivalók találhatók. Szemé-
lyek, események története a forrásokat is megjelölve. Évente 53–56 érmet tárgyalt,
mintegy 100–150 metszet bemutatásával. A teljesen hiánytalan és kiváló állapot-
ban lévõ szép könyvsorozat minden évfolyamában megtaláljuk Cothmann és
Klimo exlibrisét. Ez a kiadvány ókori pénzekkel nem foglalkozott. A bemutatott
anyag nagy többsége közép- és nyugat-európai érmékbõl áll. A német pénzeknek
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30 Raýman János: Matthäus Donner éremmûvész Esterházy Imre esztergomi érsek érme = Éremtani
Lapok, 78. (2003 április). 20–23. p.
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nincsen jellemzõ túlsúlyuk a leírásokban. Viszont sok magyar, vagy magyar vonat-
kozású van közöttük, számuk egy-egy kötetben a 10% körüli értéket is eléri.

Johann Hieronymus Lochner: Sammlung merkwürdiger Medaillen. Ha-
sonló sorozat, mint Köhleré, de csak 8 évfolyamot ért meg 1737-tõl 1744-ig. Ha-
sonlóak a leírásai is. Szintén sok magyar éremanyaggal.

Cherles Patin: Familiae Romanae in antiquis numismatibus, ab urbe condita
ad tempora divi Augusti. Parisiis, 1663. Elsõ tulajdonosra utaló bejegyzés: „Mariae
Engelberte Veure Colger apartiens ce livre en Constanitinapole 1687.” Római pén-
zek leírása szerényebb kiállítású és kisebb mennyiségû rézmetszettel illusztrálva. A
könyvtár egyik legrégebbi numizmatikai munkája. Érdekes belsõ címábrája, ame-
lyen egy sírból felhozott pénzeket és más régiségeket vesznek lajstromba angyalok.
Patin a munkáját XIV. Lajosnak ajánlotta.

Martin Schmeizel: Erläuterung Gold- und Silberner Münzen von Sieben-
bürgen welche zugleich auch die XVI., XVII. und XVIII. Jahrhunderts in selbigen
Fürstenthum zu erkennen giebet. Herausgegeben und mit einer Vorrede begleitet
von Michael Gottlieb Agnethler. Halle in Magdeburg, 1748.31 Ezt a könyvet a már
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31 Schmeizel Márton jénai, hallei, helmstedti egyetemi tanár. (Brassó 1679–Halle 1747). Jénában, Wit-
tenbergben tanult, a politikai statisztika megalapítója. Beutazta Dániát, Hollandiát, Svédországot és
Németországot. Jénában bölcsészettan tanára és egyetemi könyvtáros, a hallei egyetemen közjog
és történelem tanára és prorektor. I. Frigyes Vilmos udvari tanácsosa, hungarikát gyûjtött.
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korábban említett Agnethler adta ki és írta meg a bevezetését. Mint „aus Her-
manstadt in Siebenbürgen” (Brassó) írta alá. Erdély rövid története az erdélyi feje-
delmekkel Zápolyától II. Rákóczi Ferencig. A történeti áttekintés után aranyforintok
és ezüst tallérok leírása következik. Az elõ- és hátlap szövege, verdejellel. A
könyvben Cothmann és Klimo ex librise utal a tulajdonosokra. Szinte valamennyi
fejedelemhez bekötött üres lapon kézírással bejegyzett, részletes éremleírások ta-
lálhatók. Ezek a feljegyzések nyilvánvalóan egy éremgyûjtemény katalógusát je-
lentik, talán éppen Cothmann éremgyûjteményét?
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A legkorábbi könyvek
A könyvgyûjteményben nyolc munka található, amely 1700 elõtt készült.

Szerzõi: Sebastiano Erizzo, 1559.; Sebastiano Erizzo, 1571.; Charles Du Molin,
1576.; Cherles Patin, 1663.; Charles Patin, 1667.; Abraham Ortelius, 1683.; Lorenz
Berger, 1696. (I. és II. kötet); Filippo Bonanni, 1696.; Ezekbõl hat munka antik pén-
zekkel foglalkozik szépen metszett ábrák segítségével. Megemlíthetünk még egy
szép heraldikai munkát: egy korai kiadású, 4 kötetes Siebmachert, amely 1612 és
1657 között hagyta el a nyomdát Nürnbergben.

Néhány különösen érdekes munka
A könyvtár numizmatikai könyvgyûjteményének ritka és kiállításában is

egyedülálló mûve a bécsi császári éremtár arany- és ezüstpénzeit bemutató, met-
szetekbõl álló két kötetes díszkiadás.

[Valentin Jamery-Duval]: Monnoies en Or, qui composent une des dif-
ferentes parties du Cabinet de S. M. l’Empereur, dupuis les plus grandes pieces
jusqu’ aux plus petites. – Vienne, Trattner 1759. A második kötet címe: Catalogue
des monnoies en argent, qui composent une des differentes parties du Cabinet
Imperial depuis les plus grandes pieces jusqu’an Florin inclusivement. Nouvelle ed.
corrigée Vienne, 1769. Trattner. A remek bõrkötésû könyveket 1776-ban Mária Te-
rézia magyar királynõ ajándékozta Klimonak. Az errõl tanúskodó kézzel írt bejegy-
zés: „Ex Munificentia Mariae Theresiae Augustae Reginae Apostolicae Georgio
Klimo Episcopo V.Ecclesiarum et Bibliothecae Publicae ab Eodem Quinqve-Ecclesiis
fundatae obtigit. Anno 1776.” Az elsõ kötet az udvari gyûjtemény aranypénzeit mu-
tatja be, kevés magyarázó szöveggel. Az államok, tartományok majd az uralkodók,
vagy más kibocsátók megnevezését, néha csak a kibocsátás helyére korlátozódik. A
pénzgyûjtemény érméinek igen gazdag változatait, mindkét oldaláról készült kitûnõ
metszeteken mutatja be. A metszetek rendkívül pontosak, a legapróbb részletekre is
kiterjednek. A magyar aranyak tizenkét oldalt töltenek meg, Károly Róberttõl Mária
Teréziáig. Közöttük számos ritkaságot, néha egy-egy unikumot is találunk. Megem-
líthetõ még Lengyelországból Báthory néhány aranypénze és egy szép Szent Erzsé-
bet aranyérem. Majd következik egy csodálatos magyar érem sorozat, az erdélyi fe-
jedelmek nagyszerû pénzeibõl szép metszeteken. A kötet végéhez kötöttek 98 oldal
terjedelmû pótlást. Ebben is található háromoldalnyi magyar pénz. A míves metszet-
gyûjtemény következõ kötete az ezüstpénzeket tartalmazza hasonló gazdagság-
ban. A magyar pénzek és érmek tizenkilenc oldalt töltenek meg. Ezekhez járul még
Batthyány, Erdély, és Raguza pénzverése. Tudtommal eddig a magyar numizmati-
kai irodalom nem használta fel ezt a mûvet. Ábrái pedig hitelesek, forrásértékük nem
lebecsülendõ.

[Erasmus Fröhlich – Joseph Khell – Valentin Du-Val]: Numusmata cimelii
caesarei regii Austrici Vindobonensuis quorum rariora iconismis cetera catalogis
exhibita. Vindobonae. J. Trattner. I. kötet 1754, II. kötet 1755. Nagyméretû (45 cm),
vaskos bõrkötésû díszkiadás. Csak Klimo nagyméretû ex librise van benne. Az
eredetileg két kötetbe megírt munkát egybekötötték. Mindkettõ a bécsi udvari
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éremgyûjtemény antik érmeit mutatja be. Ahogy illik, elõbb az arany, majd ezüst és
végül a bronzpénzek követik egymást. A számozatlan lapokon 2–3 soros leírások,
az éremábra vázlatos ismertetése és a felirat szövege található. Érdekessége,
hogy a leírt érmek mellé ritkasági megjelölést is tettek. RRR, RR és Anecd. (nem
számottevõ) fokozatokkal. A leírást egy „Syllabus” követi a kincstár érmeirõl. Ezt 25
táblára metszett éremkép áradat zárja. Kiemelkedõ érdekessége a XIII. táblán lévõ
metszet, amelyen a nevezetes bécsi éremtár éremszekrényekkel teli belsõ képét
látjuk. A második kötet is antik pénzeket ír le. Kezdõ díszlécén numizmatikus an-
gyalkák vizsgálnak, rajzolnak érmeket. A nagyszerû metszeteket Salomon Kleiner
(Augsburg,1703?–Bécs, 1761) neves bécsi rézmetszõ készítette.

Klimo halála utáni szerzemények
A püspöki könyvár részére Klimo halála után is szereztek be fontos numiz-

matikai témájú munkákat, amelyek közül néhányra érdemes felhívni a figyelmet. A
leginkább ismert katalógusokat, Schönwiesner, Wiczay mellett Rupp köteteit is ter-
mészetesen megszerezték, bár ezek a nagyobb könyvtárakban másutt is rendel-
kezésre állnak. De található néhány érdekes magyar nyelvû, vagy magyar pénztör-
téneti forrásul szolgáló kiadvány is.
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farkasfalvi Farkas Ferenc: Egy nemzeti magyar hitelbank és élelembiztosí-
tó intézet tervezett szabályai. Budán, 1841. Nem igazán ismert munka.

Sáfár Imre: Váltójog [latinból] fordította, világosító jegyzetekkel bõvítette, és
Magyarországra alkalmazva kiadta Stetter György. Pest, 1832. Úgy vélem, az el-
sõként megjelent magyar nyelvû váltójogi szakkönyv.

Srányi János: Status adósságok és status-papírok érdekesebb viszonzatok-
ban és újabb adatok szerént, különös tekintettel az austriai finantiára. Pest, 1834.

Szuppiny Antal: Tabellákban elõadott scala, avagy értékei azon Summák-
nak, mellyeket a bankó-czédulék eltöröltetvén Õ Felsége [I. Ferenc] az 1812. Esz-
tendõben augustusnak 1. Napján és 8312 szám alatt költ rendeletének ereje
szerént… Magyar országban és annek részeiben kinek-kinek váltó-czédulákban fi-
zetnie kell. Budánn, 1813. Olvasmánynak is igen érdekes. De megtalálható Jacob
Ferdinand Miller Appendix ad Catalogum nummorum Hungariae ac Transylvaniae
Instituti National Széchényiani. Pesthini, 1810 kötet is. Talán érdemes megemlíteni
még egy munkát, amelyben Körmöcbánya polgármestere számol be a városban fo-
lyó bányamûvelés során végzett fémelõállításról, a fémek tisztításáról, ellenõrzésérõl
és a pénzverésrõl. Joseph Aschner: Kurze uibersicht der sämmtlichen Berg,- Poch,-
Hütten- und Münz-manipulationen in Königl. Freien Haupt-Bergstadt Kremnitz. Für
Laien im Bogsache. Ofen, 1828.

Klimo György pécsi püspöknek a fentiekben vázlatosan bemutatott éremgyûj-
teménye kifejezetten didaktikai céloknak alárendelve keletkezett. Nem kimondottan
értékeket kívánt felhalmozni, láthatóan minden uralkodótól igyekezett legalább egy
példányt megszerezni. De számos változat is szerepel a gyûjteményben, gyakran
csak felirat részleteiben olvasható eltéréssel. A nagyvonalú mecénás szeretettel és
jelentékeny áldozatokkal összegyûjtött anyagáról található szerény források, kétség-
telenül egy kiváló antik és magyar pénzekbõl álló gyûjtemény képét vetítik elénk.

A numizmatikai szakkönyvek nagy száma pedig, a barokk püspök numizma-
tika iránti fokozott érdeklõdésérõl és széleskörû tájékozottságáról is tanúskodnak.
Természetesen nem volt és nem lehetett cél sem a gyûjtemény, sem a könyvanyag
részletekbe menõ vizsgálata. Kizárólag egy elfeledett, de kitûnõ gyûjteményre kí-
vántuk felhívni a figyelmet.

A legkorábbról ismert baranyai éremgyûjtõ emlékére, a mai baranyai érem-
gyûjtõk a közelmúltban egy emlékérmet készíttettek. A püspök mellképét Nowo-
tarski István pécsi mûvész dombormûve alapján Fekete Gyula mintázta és a
bronz-patinázott kivitel a szekszárdi Szabó Péter munkája.

A kézirat eredetileg a Pécsi Szemle részére készült. A 2006 szeptember 26-án, a Tudomány
és kutatás a Klimo Könyvtárban c. konferencián hangzott el, és a Pécsi Egyetemi Könyvtár
Kiadványai 7. kötetében, 2007-ben jelent meg. A dolgozat szövegét Pohánka Éva újabb ku-
tatási eredményeivel egészítettem ki (a Szerzõ).
Az ábrák elkészítésében Hágen József volt a segítségemre, amelyért e helyen is köszönetet
mondok.
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BOROS LÁSZLÓ

A NOTRE DAME-TEMPLOM

Nagykéri Scitovszky János püspöksége (1838–1852) oly mély nyomokat
hagyott a pécsiekben, hogy a hercegprímási székbe távozása után róla nevezték el
a Sétateret, s a város a tanácsterem számára arcképét is megfesttette. A festmény
átadásakor Nagy József polgármester beszédében kiemelte, hogy a város sok
száz éves történetében hallatlanul sokat köszönhet püspökeinek. Alig akad olyan
jelentõsebb intézményünk, amelynek létét és fenntartását ne egyiküknek, vagy
másikuknak köszönhetné. A nagy elõdök sorához jogosan kapcsolódik Scitovszky,
hiszen nem egy alkotásával tette városunkat szebbé, gazdagabbá, híresebbé,
mondta a polgármester.1

Berényi, Klimo, Eszterházy, Szepesy fáklyájának lángját Scitovszky táplálta
tovább. A pozsonyi anyaházzal való megegyezés után Pécsre telepítette a Mi-
asszonyunkról nevezett nõnevelõ intézetet. Elõzõleg 1846-ban telkeket vásárolt,
ahol a következõ évben megkezdõdtek az alapozó munkálatok.2 A zárdaépület ter-
veit Feigler Ignác pozsonyi építész készítette, amely 1851-ben már lakható volt.3

A Notre Dame-templom alapkövét Scitovszky püspök már mint Magyaror-
szág hercegprímása helyezte el 1851-ben. Az építõ munkálatokat Daróczy Zsig-
mond apát-kanonok irányította és felügyelte. 1853-ban már állt a torony, s javában
készült a berendezés is.

1853. november 1-jén a székesegyház harangjainak zúgása, ének- és zene-
kar közremûködésével, ünnepélyes külsõségek kíséretében helyezték fel a torony
csúcsára a keresztet, amelyet szalagokkal, koszorúval díszítve a templom elõtt felál-
lított oltárra helyeztek. Girk György püspök (1853–1868) áldása után az ácsmester,
Finta József a kereszt felhelyezésekor a torony tetejérõl rövid köszöntõket mondott
IX. Pius pápára, az apostoli királyra, az érsek-prímásra és a püspökre, majd több
száz, a templom fõoltárának festményét ábrázoló képet szórt a tömeg közé.4

A templom három harangját 1854. június 17-én szentelte Girk püspök. Közü-
lük a legnagyobb a Szeplõtelenül Fogantatott Szûz Szent Szíve tiszteletére szen-
telt, 386 kg, a középsõ Keresztelõ Szent Jánosról nevezett, 226 kg, s a legkisebb, a
Szent József nevét viselõ harang, amely 112 kg súlyú.

Az épület 1852 végén istentisztelet tartására alkalmas volt, de a felszentelés
jogát a prímás magának tartotta fenn. A használatbavételt ideiglenesen Girk püs-
pök tette lehetõvé, amikor 1854. december 8-án, a Szûzanya szeplõtelen foganta-
tása dogmájának ünnepélyes kihirdetése napján, a két hónapig Rómában tartóz-
kodó Scitovszky helyett, ideiglenes jelleggel megáldotta a templomot.5

50

1 Meszlényi Antal: A magyar hercegprímások arcképsorozata. Budapest, 1970. 269. p.
2 Madas József: Pécs-belváros telkei és házai. Pécs, 1978. 179. p.
3 Szentkirályi István: A pécsi Notre Dame nõzárda és iskolái. Pécs, 1908. 28. p.
4 Szentkirályi... i.m. 1908. 63. p.
5 Scitovszky püspök útinaplója = Religio. 1854. II. 71–76. sz.
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Scitovszky érsek-prímás a szeplõtelen fogantatás kinyilvánítása fölött döntõ
vatikáni konferencián vett részt, s a biborosi kalap átvétele után Esztergomba,
majd Pécsre érkezett, hogy az általa építtetett nõzárda templomát végre felszentel-
hesse. Fényes ünnepség keretében, számos egyházi és világi elõkelõség jelenlé-
tében, a Nagyboldogasszony tiszteletére zajlott a városszerte nagy érdeklõdéssel
kísért esemény 1855. május 13-án.6

Térszerkezet és homlokzat
A templomnak a telek és a tér helyzetéhez igazodó tájolása észak-dél irányú.

Alaprajzi rendszerében merõben eltér a barokk templomoknál megszokott tagolt tér-
hálózat rajzolatától, ezzel szemben a klasszicizmust jellemzõ tiszta áttekinthetõség jel-
lemzi. A hajót képezõ négyzethez a szentély, illetve északról a karzat alatti tér és a be-
járati elõcsarnok téglalapja csatlakozik. Dél felõl, az egyenes záródású szentély mögé
helyezték a rendház felõl is megközelíthetõ sekrestyét, amely a fõoltár mögött nyílik a
szentélybe. Az alaprajz a térelemek födémének kialakítását is befolyásolta. A kissé
beszûkített szentély csehsüveg-boltozata széles hevederívvel, korinthoszi fejezetes
falpillérekkel s az azokat kísérõ hasonló pilaszterekkel csatlakozik az egyterû, négye-
zetes hajóhoz. E téregység csegelyeken támaszkodó félgömbkupolával zárul, ami a
hajófalak felsõ szakaszainak íves kialakítását tette szükségessé. A hajó földszinti ol-
dalfalait pilasztereken támaszkodó három-három boltív tagolja, amelyek közül a keleti
oldal középsõ egysége kis kápolnává mélyül. Az ívekkel osztott falszakasz fölött orna-
mentális fríz-szalaggal díszített falsík következik. Felette, mindkét oldalon, két pilaszter
által három szakaszra osztott három-három tagból álló oratóriumi ablaksor következik.
Feljebb, az oldalfalak kupolához csatlakozó íveit osztott nagy üvegfelületek töltik ki.

A hajó keleti oldalához csatlakozik az apácák által használt emeleti oratórium,
amelyet imateremként, alkalmanként gyûlésterem céljára használtak. Ezzel szem-
ben a nyugati oratórium tulajdonképpen keskeny, mindkét oldalán üvegezett folyosó,
ahol a diákmisék alkalmával a hajóból esetleg kirekedt tanulókat helyezték el.

A kórus mellvédjét két vaskos pillér támasztja alá. Felületén, a keleti és a
nyugati falon vonuló festett fríz folytatódik. Közepén a mecénás Scitovszky püspök
pilaszter-keretes márványba faragott címere emlékeztet a Notre Dame apácák
templomának építtetõjére. A karzat mennyezetét fejezetes falpillérekre lefutó boltív
alkotja. A kórustól északra a bejárati elõcsarnokból nyíló lépcsõház található,
ahonnan a karzat, az imaterem, illetve a toronyemelet is megközelíthetõ.

Beépítettsége miatt a templomnak csak északi fõnézete érvényesül. Séta-
térre tekintõ frontja, a székesegyházzal közös tengelyt képezõ városképi egység
része. Homlokzatát teljes magasságában szegélyezõ két, tagolatlan, oromzatos
falpillér fogja közre. Ezeken az 1978-ig a Bartalits Mihály által faragott Keresztelõ
Szent János, illetve János apostol szobrai állottak, amelyeket a járókelõkre ve-
szélyt jelentõ állapotuk miatt távolítottak el.

Bejárati portikusza, s a hajó belsõ falosztásához hasonló árkádíves emeleti
egység ablakrózsái az egész homlokzatra ható romantikus megjelenést kölcsö-
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6 Szentkirályi... i.m. 1908. 66. p.
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nöznek az épületnek. Alkotójuk a pécsi Gianone kõfaragó család második generá-
ciójából való Gianone János volt.

A bejárattól jobbra és balra egy-egy szoborfülke, az ezeknek megfelelõ eme-
leti szakaszon ívzáródású ablakok, közöttük Bartalits Mihály fülkében elhelyezett
Szûz Mária/Immaculata-szobra áll. A homlokzat háromszögû oromzattal zárul.
Nagy felületén hármas ablak, fölötte a Zsolnay gyárban 1910-ben pirogránitból ké-
szült Scitovszky-féle bíborosi, neorokokó-díszítményes címer foglal helyet.7 A to-
rony egyetlen övpárkánnyal tagolt felületén a harangemeleti ikerablakok jelentenek
változatosságot. A kockafrízes tetõpárkány fölött lapos szögû bevezetés után hirte-
len töréssel emelkedik az egyenes vonallal keskenyedõ toronysüveg nyújtott gúlá-
ja, csúcsán a kereszttel.

A szentély berendezése
A liturgikus tér fõ egysége, ugyanúgy az egész templom központi helye a fõol-

tár. Menzáját a retabulumtól (felépítmény) függetlenül kissé elõbbre helyezték, hogy
helyet biztosítsanak a mögötte nyíló sekrestye bejáratának. Anyaga fehér márvány.
A széleken magas bázisra állított három-három korintuszi fejezetes, kannelúrált oszlo-
pon nyugszik a felsõ építményi egységet tartó két részbõl álló párkányzat. A középsõ
nagy boltív sugaras mezejét bronz-rátétes Hit, Remény, Szeretet-jelképek pálma-
ágakkal, szalagos koszorúval töltik ki. A fölötte kialakított íves párkánykeretes felületen
copf- és akantuszleveles díszítmény látható. Az egész oromzatot íves párkányszaka-
szok keretezik, amelyek lefutó ágai egy-egy volutára érkeznek, ahol imádkozó angya-
loknak szolgálnak alapul. Fent az orompárkányon sugárkévés, a középpont felé
keskenyedõ, egyenlõszárú kereszt Krisztusra emlékeztet. A szélsõ nagy oszlopok bá-
zisainak szélein egy-egy egészalakos festett homokkõszobor, balról Szent József,
jobb felõl Furier Szent Péter, a Notre Dame rend alapítójának szoboralakja áll.

Az elõrehozott menza egyszerû szarkofág alakú, szélein füzéres rozettákkal,
kannelúrált sávokkal. Elõoldalának közepén az oltár oromzatán szereplõ kereszthez
hasonló faragvány a szent hely jelentõségére utal. Az oltár felépítményéhez hasonló
pompás tabernákulum emeletes. Rézdomborításos ajtajain alul ó- és újszövetségi
jelképek, vagyis két kõtábla és egy nyitott biblia, a felsõnek felületét a Hit-Remény-
Szeretet akantuszos sugármezõbe helyezett attribútumai láthatók. Az íves záró egy-
ségen középen egy hengertagra helyezett kereszt zárja a magas mûvészi igénnyel
alkotott szentségház tekintetet vonzó tömbjét. Ez alatt aranyozott neobarokk hom-
lokdísz, majd három ívkazettában egy-egy szárnyas puttófej, a párkányokon egy-
egy aranyozott váza helyezkedik el. A szélek felé íves lefutású hátfal volutás ívpárká-
nyokhoz csatlakozik, ezeken, a barokk oltárépítészet 18. század második felétõl
gyakran ismétlõdõ motívuma örökségeként, imádkozó angyalok térdelnek. A fõoltár
készítõje Gianone János, aki több templom számára készített oltárterveket.

A fõoltár mindössze két fehér márvány lépcsõfokon áll. Az alsó szint egy
hosszan elõrenyúló felületet képez, amelynek hajófelõli végén az azonos márvány-
kõbõl készült két szentélylépcsõhöz csatlakozik. Itt helyezkedik el a szembemisé-
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7 Romváry Ferenc: Pécs szobrai. Pécs, 1982. 231. p.
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zõ oltár, amelynek lábazata a fõoltáréval harmonizál. A liturgikus tér bal oldalán
szintén fehér márványból faragott, lépcsõzetesen képzett sarokelemekkel, könyv-
tartóval tagolt ambó áll.

A fõoltár festménye
Az oltárépítmény középmezejében látjuk a templom titulusát megtestesítõ

impozáns hatású kompozíciót, az Assumptiót, azaz Szûz Mária mennybevitelét. A
képet Scitovszky püspök megrendelésére Leopold Kupelwieser, a bécsi akadémia
tanára a festményen szereplõ jelzés szerint 1853-ban készítette. A kép kétezer fo-
rintba került, s elkészülte után Bécsben huzamosabb ideig közszemlére állították,
ahol több mûértõ elismerõleg nyilatkozott a kompozícióról.

A földi jelenetet Mária üres szarkofágja körül álló apostolok kevésbé mozgal-
mas csoportja alkotja. Feltûnõ, hogy a megnyíló égbe emelkedõ Szûz Máriát és a
kísérõ angyalokat épp oly intenzitású kolorit jellemzi, mint a szarkofágot körülvevõ
személyeket. E színkezelés, a hasonló 18. századi ábrázolások körében, ahol a le-
vegõtávlat segítségével érzékeltetett térmélységnek nagyobb szerepet szántak,
nem állta volna meg a helyét. A 19. századi oltárképfestészet azonban a földi és égi
jelenetek között a színek intenzitásában nem mutat elütõ különbséget. Inkább a
kontúrok kis mértékû tompításával fejezi ki a távolságot, amint ez, a hazai legna-
gyobb oltárkép (13x6,5 m) festõjének, Michelangelo Grigolettinek az esztergomi
bazilika számára 1854-ben készített hasonló témájú alkotásán is megfigyelhetõ.

A kép festészeti irányában az olasz reneszánsz tanulmányozásának hatása
kimutatható, a bécsi akadémizmus befolyása azonban nagyobb mértékben érvé-
nyesül. A kompozíció túlságosan szabályos elrendezésében a barokk szerkesztési
módnak már nyoma sem mutatkozik.

Scitovszky püspök Kupelwieserrel Boros Nepomuk János szekszárdi, 1853-
ban már pécsi festõ által lépett kapcsolatba. Boros, festõakadémiai tanulmányait
Bécsben folytatta, ahol Johann Ender, Eduard Engerth, Johann Geiger, valamint
Leopold Kupelwieser voltak a tanárai. Münchenben rövidebb ideig tartó tanulóide-
jét id. Ferdinand Piloty irányítása alatt végezte. Akadémiai tanulmányi évei alatt
több festõvel került ismeretségbe. Mûvészete elismeréseként a püspök több meg-
bízással látta el. Több ízben megfesttette arcképét és oltárképeket is készíttetett
vele. 1846-ban Bécsbe küldte, hogy a székesegyház újabb oltárképeinek megfes-
tésére alkalmas mesterekkel tárgyaljon.8

A Notre Dame-templom oltárképének mestere tehát a templom falképeinek el-
készítésével is megbízott Boros közvetítésével kapta pécsi feladatait Scitovszkytól, aki
az építkezés és a berendezés tervezésének is minden részletét személyesen ellen-
õrizte. A bécsi mesternek a templom oltárképét is a püspök egyéni elképzelése alap-
ján kellett készítenie. Ezért nem tudható, hogy a kompozícióból mennyi a mûvészi in-
tuíció, és mely elgondolás érvényesült püspöki kívánság szerint.9
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8 Küldetése eredményeképpen a székesegyház mellékoltárainak képeit Johann Ender, Leopold
Kupelwieser, Peter Geiger és Zichy Mihály festették. Boros László: A pécsi székesegyház Pollack-
féle átépítésének története = Baranyai Helytörténetírás 1981. Pécs, 1982. 327. p.

9 Meszlényi... i.m. 1970. 268. p.
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A szentélyben két kép egészíti ki a berendezést. A jobb oldalfalon egyszerû
aranyozott keretben Szent József a kis Jézussal látható. Jelzése szerint M. v.
Feuerstein után M. Gonzaga 1940-bõl való pasztell-másolata. Az ellenkezõ olda-
lon rokokó elemekkel díszített, szélein függönnyel, csüngõ bojtokkal gazdagon
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aranyozott faragott keretben Istenanya-ikon (Eleusza) ékíti a falfelületet. Az arctí-
pusok, a drapéria, a technika és egyéb sajátságok alapján nem sorolható a hagyo-
mányos ikon-ábrázolások közé. A szereplõk rátétes zárt koronáján karmos foglalá-
sú üveggyöngyök ragyognak. Legkorábban a 19. század második felébõl való,
mûvészi felkészültségû munka.

A hajó berendezési tárgyai
A templom egyhajós terét a padsorok egységei töltik ki. Eredetiségükhöz

nem fér kétség. Egyébként is az egész belsõ térre vonatkozó benyomás egy igen
rendezett, felesleges bútorok nélküli, nagyobb templomokra jellemzõ tágas belvi-
lág érzetét kelti. A padok alaki és díszítésbeli tulajdonságai a kor, illetve az egész
berendezésre jellemzõ stílusegységhez igazodnak. Elõlapjuk hármas osztásban
azonos faragvány-mintát ismételnek. Ezek felül középen akantuszleveles faragvá-
nyos, íves, oldalanként és alul egyenes pálcamotívumokkal alkotnak egy-egy me-
zõt, amelyeknek közepét akantuszokból alakított rozetták foglalják el. A pálcatagok

a sarkokon neorokokó faragványokban találkoznak. A padok egyenes vonalú ol-
dallapjain az arányokhoz igazodó hasonló stílusú faragványok ismétlõdnek.

A karzat pillérei vonalában végzõdõ padsorok mögött mindkét oldalon gyónta-
tószékek állnak. Ezek egyikét Scitovszky püspök ajándékozta a templomnak a szé-
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kesegyház akkor már használaton kívüli barokk berendezésébõl. A gyóntató Be-
rényi püspök idejébõl (1739–1748) származik. Rokokó stílusával jól illeszkedik a
historizmus századában alkotott templombeli alkotások neo-változatainak egységé-
hez. Nyitott rendszerû. Bordázott kupolája tetején a térdelõ Szent Péter szoboralak-
ját látjuk.10 Rozetta-frízes kupolaszegélyétõl konkáv lefutású osztott tetõszakasz kö-
vetkezik, amelynek íves szalagjai törpepillérekbe forduló volutákban végzõdnek.
Ezek homlokfelületén aranyozott nagy rozetták, tetejükön szintén aranyfelületû vá-
zák állnak. A pálmalevelekkel díszített konvex-konkáv voluta-közök alatt tojásfríz
vonul, amely kiemeli a középen ajtóval ellátott, a széleken szabad belépést biztosí-
tó fülkék párkányának vonalvezetését. A gyónófülkéket két, kannelúrált, aranyos
akantusz-fejezetes pilaszter választja el a középrésztõl. Az ajtó a belépõnyílást
csak félmagasságban fedi. Domború felületén, téglalap alakú rokokó keretben,
nagy akantuszos rozetta tölti ki a teret. A középsõ ajtónyílás felett aranyozott Isten
szeme-faragvány int a bûnöktõl való tartózkodásra.

A bûneit megbánó Szent Péter szobrával ékített gyóntatószékkel együtt pár-
darabját is a templomnak ajándékozta a mecénás püspök, amelynek kupoláján a
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Stallum a 18. századból

BOROS LÁSZLÓ

10 A 18. századi középeurópai, ezen belül hazai példák is mutatják, hogy a bûnbánattal, gyónási titokkal
kapcsolatos szentek szobrai, festményei vagy jelképei gyakran elõfordulnak a gyóntatószékek tete-
jén vagy homlokzatán.
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szintén térdelõ helyzetû Bûnbánó Magdolna szobra szerepelt. Ezt a gyóntatószé-
ket 1974-ben illetéktelenek ismeretlen helyre szállították. Helyette a ferences
templomból hozták a napjainkban itt lévõ példányt.

Mellékoltárok
A hajó jobb oldalán a középsõ ívmélyedésben a fõoltár architektónikus ele-

meit ismétlõ, de arányaiban eltérõ, márványozott festésû faoltár áll. Menzájának lá-
bazati része három keretelt síkkal osztott. A középsõben aranyozott Ave Maria-
felirat akantuszos díszítmény kíséretében látható. A menza lapja középen töréssel
elõreugró, amely a lábazati középszakasszal van formai kapcsolatban. Az oltár-
asztal közepén aranyozott, frízes-leveles fakeretbe foglalt üvegszekrény foglal he-
lyet. Benne gazdag faragású fejrészes, lábas ágyban babafejes csecsemõ, az új-
szülött Mária fekszik igen finom csipkés fõkötõben, üveggyöngyös koronával és
részletgazdag textilpólyában. Az oltárépítmény archivoltjában napmotívumos Má-
ria-monogram látszik.

A Mária-oltárnak megfelelõ ellenkezõ oldali ív mélyített terében boltíves kis
kápolnát létesítettek. A tér eredetileg is a hajó része volt, amit a homlokfal két, az
egykori kolostor folyosójába nyíló, most elzárt ablaka igazol. Gazdagon faragott
barokkos, barnásszürke márványoltárának elõoldala (stipes) szövetanyaggal fe-
dett, ami húsvéti Szentsír-oltárként való használatára utal. Felépítmény nélküli
gyertyapadján (predella) két imádkozó angyal, középen Immaculata-szobor áll. Az
oltárkép témája a purgatóriumból menekítés jelenete, mûvészietlen munka.

A kis kápolna falain konzolokra helyezett kisebb méretû gipsz szobrok,
Szent Antal, Kis Szent Teréz, ifjabb Jakab apostol, valamint a prágai kis Jézus
üvegszekrénykébe helyezett szobrai állnak.

A hajó oldalfalainak íveiben néhány keretezett festmény témája a nõzárdá-
val áll kapcsolatban. Jobb oldalon a rózsákat osztogató Szent Erzsébet gyermekek
körében, háttérben a székesegyház részletével, Szabad F. jelzésû festõ olajképe
1928-ból. A hátsó ívben elhelyezett szerzetes tanítórendi nõvér gyermekekkel, a
felhõkön megjelenõ Szûz Máriával, jelzetlen olajfestmény. Utóbbi a 20. század má-
sodik felének terméke.

A keleti fal megfelelõ szakaszaiban is egy-egy festmény foglal helyet. A ká-
polna ívnyílásától jobbra egy aranyozott, áttört levélmotívumokból faragott figyel-
met érdemlõ keretbe foglalt jelzetlen olajkép, Szent Margitot domonkos apácaöltö-
zékben, leánygyermekek társaságában ábrázolja. Az utolsó ív mélyedésében
függõ olajfestmény a Notre Dame nõnevelõ apácarend alapítóját, Furier Szent Pé-
ter karinges, oltár elõtt térdelõ alakját jeleníti meg. Az oltár lépcsõjén nyitott könyv
fekszik, amelynek lapjain a Constitucion de Notre Dame szöveg olvasható.

Falfestmények
A kápolna kivételével a templom minden téregységének, a szentély, a hajó

boltozati felületét, valamint a karzat fölötti boltív bélletét is falképek borítják. Alkotójuk
Boros Nepomuk János, akit Scitovszky püspök igen kedvelt és számos egyéb meg-
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18. századi gyóntatószék

BOROS LÁSZLÓ
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bízással is ellátott. Az al secco-képeket jó rajzi készség, s a régiségük ellenére he-
lyenként meglehetõsen markáns kolorit jellemzi. A szentély boltozatán a Szûz Mária
koronázásán az ég valószínûtlenül erõs kék színnel festett. A Notre Dame templom
Boros-féle falképeit a festõ egyik legnagyobb mûvének tartják. E megjegyzés inkább
terjedelmi értelemben helytálló, semmint a mûvészi színvonal tekintetében. A látszat
alapján Boros mûvészi formanyelvében még kísért a bécsi iskola barokkhoz kötõdõ
hagyományvilága, amely esetenként különösen drapéria-ábrázolásain tûnik elõ.

A hajó kupolafestményének témája a földgömbön álló és keresztet tartó
Krisztus megáldja az apácák által eléje vezetett gyermekeket. A négy csegely
gömbháromszögében a szentély közelében balról Szent Erzsébet, jobb felõl Szent
Borbála alakja, a karzat mellett Bûnbánó Magdolna, az ellenkezõ oldali csegelyben
Szent Margit lebegõ angyalok között látható. Ez utóbbiak közül a Szent Borbála áb-
rázoláson Ender, a többin Engerth hatása érvényesül. A megállapítás elsõsorban a
Borbála-képen feltûnõ. Ez a kompozíció tükörképi fordítása Ender oltárképének,
amely a székesegyház hajójának mellékoltárával együtt 1881-ben a kurdi temp-
lomba került.

A karzat aránylag keskeny boltozatán három harsonázó angyal remekül
összefogott komponálásban látható. Feltehetõen valamely séma alkalmazásáról
vagy változatáról van szó, de ez nem von le semmit az ábrázolás mûvészi értéké-
bõl. A kompozíció alkalmas példa Boros hullámzó teljesítményének megerõsítésé-
re. Ugyanitt, a boltozati ív oldalágaiban a kórus funkciójára utaló hangszerek cso-
portját ábrázolta a festõ.

A díszítõfestés is a segéd nélkül dolgozó Boros munkája. Fõ motívumként
az akantuszlevelek variációit ismétli a hevedereken, valamint a képmezõk árnyé-
kolt kockafrízeinek közelében. A falfestésen kívül a templom egyéb díszítését is el-
vállalta. A fõoltár és az orgona aranyozását is õ készítette. A templomban végzett
munkája közben kapta tüdõbaját, amely 1855-ben bekövetkezett halálát okozta.11

A festményeket freskóként említi, a csegelyekben szereplõ szenteket pedig hibá-
san nevezi meg a képeket ismertetõ irodalom.12

A karzat
Korlátja valódi mestermunka. A kórus teljes szélességében vonuló aranyozott

tojásfrízes felsõ párkánya alatt áttört, ismétlõdõ, sûrû akantuszlevél-kombinációkból
álló középrozettás táblák sorakoznak. Minden második mintája megegyezik. Osztó-
elemeik kannelúrált, aranyozott levélfejezetes pillérek, amelyek tizenhárom egység-
re tagolják a fafaragványos mellvédkorlátot.

Ugyancsak gazdag faragású az orgonaház. Timpanonos-oszlopos fõ néze-
te a klasszicista formakincsbõl merített. Kockafrízzel kísért fõpárkányzatán két
nagyméretû, jó kvalitású aranyozott angyalszobor áll. A háromrészes szekrény-
egységet akantuszos aranyozott fejezetekben végzõdõ oszlopok, illetve a széle-
ken pillérek tagolják. A párkánytól függönyszerû, két háromszögben csüngõ gaz-
dag levélfaragvány takarja a principálsípok felsõ részeit.
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11 Ács Lipót: Boros Nepomuk János = Mûvészet, 1912. 6. sz. 230–234. p.
12 Szentkirályi István: A pécsi Notre Dame... 61. p., valamint Ács Lipót: Boros Nep. J. Uo.
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Az orgona Focht Ferenc opusa. Angster József Pécsre telepedése elõtt
Focht mintegy fél évszázadon át a pécsi orgonaépítésnek meghatározó személyi-
sége volt. 1808-ban pécsi polgárjogot nyert, s 1852-ben bekövetkezett halála elõtti
utolsó munkája éppen a Notre Dame apácák 1852-ben felszentelt templomának
orgonája volt.13

Megerõsíti ezt a tényt az orgona játszóasztalán volt felirat másolata: Franz
Focht Bürgl. Orgelbaumeister in Fünfkirchen. Épült 1852. A mûvészi munkával fa-
ragott orgonaházban rejlõ hangszert a pécsi Orgonaépítõ Manufaktúra Kft. újította
fel 2008-ban.

Sekrestye, oratórium
A fõoltár retabulumától különálló oltárasztal és tabernákulum mögött nyílik a

sekrestye bejárata. A téglalap alaprajzú helyiség a szentély mögötti tér nyugati fe-
lére terjed. Ablaka is ebbe az irányba nyílik, míg másik bejárata a rendház folyosó-
jára vezet. Bútorzata szerény, a diófából készült fiókos-felépítményes szekrény ki-
vételével, amelynek felületét hornyolt rokokó faragás, felsõ párkányát két volutából
lefutó párkányzat és áttört oromfaragvány díszíti.

A sekrestyében két, keretbe foglalt pasztell-mellkép méltó említésre. Az
egyiken Furier Szent Pétert, a másikon pedig az imájába mélyedt Szent Terézt
imakönyvére helyezett feszülettel ábrázolta a mindkét képet 1945-ben, illetve
1947-ben alkotó G. M. Gonzaga, aki feltehetõen a rend tehetséges, mûvészhajla-
mú tagja volt.

A hajó keleti oldalának emeleti részén alakították ki a tágas oratóriumot,
amelyet rendi tanácsterem vagy imaterem céljaira, istentiszteletek tartására is be-
rendeztek. Nagy hármas ablakai pillérekkel elválasztott három szakaszban nyílnak
a hajó terébe. Az ellenkezõ oldali hagyományos ablakai a volt rendház udvarára te-
kintenek.

Bútorzatának egy része az eredeti berendezéshez tartozik. A padok mûvé-
szien faragott oldallapjainak mintázata a klasszicizmus befolyása alatt érvényesülõ
romantika bélyegeit mutatja. Falhoz illeszkedõ kettõs osztású, magas támlájú egy-
ségeinek konzolokon nyugvó párkányai stallumok módjára, oromfaragványokkal
épültek. A padok faragványait ismétlõ alacsony szekrény és egy mellvéddel, oldal-
ajtóval ellátott támlás, trónszerû, rendfõnöki ülõhely felületét is az elõbbi bútorok fa-
ragása díszíti.

A terem berendezésének többi részét azok a rokokó stallumok és padok al-
kotják, amelyek Berényi püspök megrendelése nyomán a 18. század negyvenes
éveitõl 1762-ig a székesegyház szentélyében állottak. A gyóntatószékekkel együtt
ajándékozta õket a templomnak Scitovszky püspök. E példányokat a pécsi Speth
(Späth) Ferenc szobrász mûveinek tartjuk, akinek mûhelye Berényi püspökségétõl
kezdõdõen a mester halála után is a püspökség szolgálatában állott.

Az oratórium déli falánál lévõ fából készült oltár jelzi, hogy istentiszteleti hely-
ként is használták a helyiséget. Felépítménye egyszerû. Két széles oldalpillérbõl, s
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13 Szigeti Kilián: Régi magyar orgonák. Pécs. Budapest, 1979. 69. p.
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a pillérpárkányok fölé nyúló aranyozott bélletû szoborfülkébõl áll. Az egyszerû
menzán áll a szögletes tabernákulum, a gyertyapad szélein bázisra helyezett
adoráló angyalok térdelnek. Az egész oltár felületét aranyozott neorokokó rátétes
faragványok díszítik. Középen, a szoborfülkében Jézus felmagasodó fehér már-
ványszobra áll.

Az oltár mögötti falat teljes terjedelmében freskó borítja, ahol felhõk között
álló, illetve földön térdelõ, hármas csoportokat alkotó angyalok kara látható. A
mennyezet közepén felhõkön, angyalok körében a szentkoronát viselõ Patrona
Hungariae trónol ölében a kisdeddel, aki az országalmát tartja. A falképeket Ta-
kács István festõ készítette az 1940-es évek elsõ felében.

Zárszó
A zárdatemplom és a hozzá csatlakozó rendház, valamint nyugat felõl az

August Kirstein tervei szerint 1892-ben emelt leánynevelõ intézet épülete, Scitovszky
püspök legnagyobb pécsi építkezése, a Sétatér déli oldalát lezáró városképi egység
meghatározó része. Pécsnek a historizmus százada közepérõl származó értékei kö-
zött a Miasszonyunkról nevezett apácarend temploma olyan egységes mûalkotásunk,
amely nemcsak mûvészettörténeti, hanem mûvelõdéstörténeti tartalmi sajátságokat is
hordoz.

Az egyházi tulajdont képezõ templomok, iskolaépületek állaga fenntartásá-
nak, jövõje biztosításának elõrelátó gondolata nyilvánult meg Scitovszky ama
1848-ban kiadott rendeletében, amelyben elõírta, hogy a pécsi egyházmegye min-
den plébániáján világi tagokból álló, egyházi épületeket és plébániai javakat gon-
dozó választmány alakuljon.14 Azóta, a történelmünk sokrétû változása okozta kö-
rülmények az egyházi épületek sorsát meghatározó módon befolyásolták. Ezek
nyomán ment veszendõbe számos mûemlékünk, de legfájóbb, hogy ennek veszé-
lye napjainkra sem múlt el maradéktalanul. A zárdatemplom tulajdonjoga fölötti ké-
telyek eloszlatására Scitovszky püspök végrendelete lehet mérvadó, amely szerint
amennyiben az apácarend bármely oknál fogva a templomot nem birtokolná, ab-
ban az esetben a tulajdonjog a pécsi püspökséget illeti meg.15

Várostörténetünk századok során fennmaradt emlékei védelmének kötelezett-
sége megköveteli, hogy a maga nemében egyedülálló Miasszonyunk-templom meg-
romlott statikai helyzetének figyelmeztetõ jeleit komolyan vegyük. A felelõsség kérdé-
sét is felvetõ halaszthatatlan feladat, hogy a jelenleg bezárásra ítélt épület, a tenyérnyi
foltokban leváló falfestményekkel együtt, a nagyobb mérvû pusztulás bekövetkezte
elõtt még idejében és kevesebb anyagi ráfordítással megmenthetõ legyen.
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14 Pusztaszeri László: Scitovszky János hercegprímás politikai portréja = Magyar Egyháztörténeti Váz-
latok. I. kötet. Budapest, 1989. 141. p.

15 Fõtisztelendõ Garadnai Balázs püspöki helynök, székesegyházi plébános szíves szóbeli közlése
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KOVÁCS ATTILA

200 ÉVE SZÜLETETT AMTMANN PROSPER
FUVOLAMÛVÉSZ

*1809. június 25. Sellye, †1854. január 9. Pécs
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Zsolnay Vilmos: Amtmann Prosper. Modern Magyar Képtár, Pécs
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A híres fuvolamûvész és zeneszerzõ, Amtmann Prosper életérõl a kései
utód, Szkladányi Péter (1944–2003) fuvolamûvész-zenetörténész „Fejezetek Pécs
világi zenéjérõl a 19. század elsõ felében. Weidinger Imre és Amtmann Prosper
mûvészete” c. monográfiájából tudhatjuk meg a legtöbbet.1 Ebben felhasználta sa-
ját levéltári kutatásai mellett a hivatalosan név nélkül megjelent, szerinte Schmidt
Péter (1799–1874) zenepedagógus, karnagy által írt 1866-ban kiadott elsõ köny-
vecskéjét is.

Amtmann Prosper õsei Németországból vándoroltak be Magyarországra, a
Vas vármegyei Rohoncon telepedtek le. Rohonc a hatalmas Batthyány-birtokhoz
tartozott, s itt kezdett számvevõként dolgozni az 1771. május 26-án született
Amtmann Nepomuk János. 1802-ben Veszprémben vette feleségül Thessy Terézi-
át. Sellyén lett Batthyány János Baptiszt gróf számvevõje. Itt született Máté és
Anna után harmadik gyermekük, János Pál is.

Két utóbbi keresztneve a születési dátum meghatározása szempontjából
fontos, hiszen az újszülötteket legtöbbször a születésük utáni napon keresztelték,
s János Pál napja 26-a, míg rövid formában használt „elsõ” keresztneve, a Prosper,
egy az 5. században élt keresztény teológus, Szent Prosper nevére vezethetõ
vissza, melyet Amtmann Prosper korában, az elõtte 6 évvel született francia re-
gényíró, Prosper Mérimée, a Bizet Carmenjének alapjául szolgáló regény írója tett
híressé és világszerte ismertté.

Amtman Prosper tanulmányait, Sellyén akkor még nem lévén iskola, Bogdá-
sán kezdte el, majd a család 1817-es elköltözése után Németbólyban folytatta. Az
itteni tanító, egyben templomi orgonista, Szommer János lehetett Prosper elsõ ze-
netanára. 1819 õszén kezdte el gimnáziumi tanulmányait a ciszterci rend pécsi
gimnáziumában, ahol Jánosként 1825-ig követhetõ nyomon az évkönyvekben,
azaz végigjárta a grammatika és humán osztályokat, igen jó eredménnyel. 1821
körül kezdte tanítani õt Sturm József (1780 k.–1843) székesegyházi muzsikus,
Johann Georg Lickl, azaz Lickl János György zenekarának kiváló hegedûse és fu-
volása, aki ez utóbbi minõségben olyan nagyszerû tanára volt az ifjú Amtmannak,
hogy elsõ kiadott mûvét egykori mesterének ajánlotta, bizonyítva ezzel a szemé-
lyes jó kapcsolatot.

A gimnázium után a pesti bölcsészeti karon folytatta tanulmányait, de a fuvo-
lázásban is tovább képezte magát, s állítólag játszott a pesti német operában is.
Igazi pályafutása azonban 1829 körül kezdõdött, amikor szülei akarata ellenére
Bécsbe utazott, és húszévesen a bécsi Operaház elsõ fuvolistája lett. 1835-ig foly-
tatott konzervatóriumi tanulmányai mellett azonnal bekapcsolódott a bécsi koncert-
életbe, ahol rendszeres fellépéseivel nagy sikereket aratott. Már elsõ, 1829-es
pesti hangversenyét is bécsi sikereivel hirdették: „Amtmann Prosper bécsi fuvola-
virtuóz, november 14-én a Hét választófejedelemben nagy muzsikai akadémiát ad.
Kiváló tehetsége, mely Bécsben már bebizonyosodott a zenebarátok elõtt, itt is kel-
lemes szórakozást ígér.”

Bécsbõl rendszeresen hazatért. Elsõ pécsi hangversenyét 1832. május 8-án
adta, a következõt 1834. május 10-én, de fellépett Gyõrben, Székesfehérváron is.
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1835-ben volt egy-egy jeles hangverseny Pesten és Budán, mellyel kapcsolatban
Szkladányi Péter is felteszi a kérdést, vajon Erkel Ferenc kísérte zongorán Amt-
mann Prospert? A június 7-i, az új magyar színház alapkõletételének napján a
Nemzeti Casinoban adott hangversennyel kapcsolatban az is kérdés, hogy szere-
pelt-e rajta Amtmann, vagy Erkel csak Dérynét kísérte? De, hogy ismerte Erkel, az
a Honmûvész szeptemberi híradásából derül ki: „Szeptember 4-én Budán a’ Nem-
zeti Színházban a’ Betegek czímû vígjáték után Amtmann Prosper úr adott hang-
versenyt. […] A’ hangászkart jeles karmesterünk, Erkel úr igazgatá; a’ verseny elõtt
Mozart Titusának ouverturája igen helyesen játszatott.” Szkladányi a Németh Ama-
dé által írt „Erkel Ferenc életének krónikája”címû könyvében közölt idézet alapján
jutott erre a következtetésre. Várnai Ferenc 2009-ben Amtmann születésének
bicentenáriumán az eredeti teljes újságcikk és a benne szereplõ mûsor áttanulmá-
nyozása alapján arra a következtetésre jutott, hogy nemcsak a Mozart nyitányban,
de az Amtmann Prosper által a koncert kereteként elõadott két Tulou-mûben – az
elsõben egyik fuvola Concertójára Amtmann által készített variációiban – a budai
Nemzeti Színház Zenekara („hangászkar”) élén, karmesterként kísérte, akkor már
Európa-hírû fuvolamûvész kollégáját Erkel Ferenc.

Az életút innen kezdve nyílegyenes. Bécsbe érkezve felmondja operai állá-
sát, és nagyszabású hangversenykörútra készül. Ottani népszerûségét bizonyítja,
hogy tervével terjedelmes cikkben foglalkozott az Allgemeine Theaterzeitung: „A
fuvolamûvészként Bécsben oly dicséretesen ismert Amtmann Prosper úr, akit
nemrég még a császári és királyi udvari Operában volt alkalmunk hallgatni, na-
gyobb mûvészi körútra vállalkozik Németországba, Franciaországba és Angliába.
Benne joggal csodálható, ritka kettõs tehetséget ismertünk meg, úgy mint fuvolistát
és sikeres zeneszerzõt, aki mindkét területen a legragyogóbb bécsi mûvészi körök-
höz tartozik, a tüzesség, erõ, elõadási lelkület, valamint igazi belsõ szellemi érték
révén.” A cikkíró felhívja a figyelmet Amtmann utolsó koncertjére, valamint a „leg-
újabb kompozícióra, egy versenymûre és Böhmnek, a híres müncheni fuvolamû-
vésznek ajánlott variációsorozatára, melyet legközelebb Lipcsében ad elõ.”

A korszak kiemelkedõ fuvolamûvészével és hangszerépítõjével, a német Theo-
bald Böhmmel, a Müncheni Filharmonikusok fuvolistájával 1837-ben, Münchenben
adott közös koncertjük alkalmával találkozott Amtmann Prosper, s annyira elbûvölte
játékával világhírûvé lett kollégáját, hogy annak ajánlására a Müncheni Filharmoniku-
sok oklevelével tüntették ki, másrészt Böhm megajándékozta egyik nemrég készített
fuvolájával. Böhm 1832-ben alkotta meg elsõ „gyûrûs billentyûjû” fuvoláját, melyet
1847-ben tökéletesített és látott el fémtesttel, s ez lett a ma is használatos modern fu-
vola alapja. Amtmann azonban még az elsõ, fából készített, de technikailag már egé-
szen virtuóz játékra alkalmas fuvolát kapta Böhmtõl, akit viszont, amint már fentebb is
láthattunk õ ajándékozott meg Téma variációkkal c. mûve ajánlásával. S bár doku-
mentálhatóan nem tudjuk, hogy találkozott-e személyesen Amtmann a kor másik
nagy, francia fuvolaépítõ fuvolamûvész-zeneszerzõjével, Jean-Louis Tulou-val, a fen-
tebb már említett 1835-ös budai koncert alapján talán kölcsönösen tudhattak egymás-
ról, hiszen Amtmann játszotta Tulou öt fuvolaversenyének egyikére írt saját variációit
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is, másrészt A pásztor fuvolája címû két kompozícióját „Monsieur Tulou-nak Párizsba”
ajánlással látta el. Összegezve emeljük ki, hogy a korszak két kiváló fuvolamûvész-ze-
neszerzõjével és hangszerépítõjével való közvetlen kapcsolata is jelzi Amtmann
Prosper kimagasló európai elismertségét és rangját.

A Böhmtõl kapott fuvola 1868-ban Puks Ferenc székesegyházi orgonista, a
Szabad Királyi Pécs Városi Zenekar, majd a pesti Népszínház karmestere tulajdo-
nába került. De Amtmannak volt több fuvolája is, melyeket halála után lánya el-
adott. Valószínûleg ezek egyike az a hangszer, mely özv. dr. Bokor Emilné ajándé-
kozása révén, mint „Amtmann Prosper fuvolája” került a Pécs Városi Múzeum
tulajdonába. A hangszer három részes, a fejrész elefántcsont, és 12 nem ezüst bil-
lentyûvel és görgõkkel van ellátva. A ma is használható állapotban lévõ hangszert
a JPM Képzõ- és Iparmûvészeti Osztályán õrzik.

1837-ben nemcsak Münchenben, de Pozsonyban is szerepelt Amtmann
Prosper. A vármegyeházán adott január 18-i hangverseny jelentõsége, hogy Amt-
mann játékának zenei sokszínûségérõl gazdag dinamikai skálájáról is tájékoztatást
ad. A bécsi Allgemeine Theaterzeitung recenzense szerint Böhm egy mûvével kezdte
hangversenyét, és „ugyan a darab egyáltalán nem alkalmas egy olyan kiváló tehetség
számára, mint Amtmann, õ mégis pontosságával és csodálatosan szép hangjával azt
bizonyította, hogy remekmû.” Angol dalvariációiban és egy koncertvariációjában „ki-
bontakoztatta bámulatot keltõ virtuozitását. Ritka könnyedséggel fújta a legnehezebb
és legvakmerõbb futamokat. Mély hangjának tisztasága és ereje felülmúlhatatlan, és
az olvadozó panaszkodás mezza voce és pianissimoi a susogástól a teljes elhalásig
igazán elbûvölõek. Maga a tökéletesség, amit a tudósító ebben a modorban eddig hal-
lott. A legnagyobb fokon elbájolt minden hallgatót. Lelkes siker volt.”

Pozsony a hangverseny sikerén túl is jelentõs állomás volt Amtmann Prosper
életében. Az 1833-ban Krumlik József által megalakított Szent Márton nevét viselõ
Egyházzenei Egyesület Lickl János György után második pécsiként 1837. február
6-án Amtmann Prospert is tiszteletbeli tagjává választja. Amtmann ez alkalommal
komponálta elsõ zenekari mûvét, a c-moll nyitányt. Az Egyházzenei Egyesületnek
ajánlott mû kéziratos partitúráját ma a Pozsonyi Levéltárban õrzik, Pécsett ugyan-
ez „Sinfonia 1er” címmel maradt fenn. Errõl adta Dénes Gizella 1941-ben írott regé-
nyének a Magyar szimfónia címet.

Visszatérve európai koncertkörútjára, a többször felkeresett München és to-
vábbi német városok, Augsburg, Stuttgart, Frankfurt, Saarbrücken után Svájcban,
Badenben és Baselben koncertezett. Bár pontos adatok nem állnak rendelkezésre,
de feltehetõleg mintegy másfél évig Franciaországban tartózkodhatott. Életrajza
szerint évekig élt Párizsban, s kisebb városokban, így például Rouenben is koncer-
tezett. A francia kapcsolatokra fentebb már utaltunk a Jean-Louis Tulou-nak dedi-
kált mûve és a concertojára készített variációi kapcsán.

A két müncheni fellépéssel záruló több éves koncertkörút után 1840 elején
Amtmann hazatért Magyarországra, Pécsre, ahol tiszteletére Sey Ferenc itt tartózko-
dó színtársulatának egyik énekesnõje, bizonyos Bigl kisasszony elénekelte Amtmann
Das Scheiden címû dalát. Felváltva lakott ekkor Pécsett és édesapjánál, Bólyban és
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néha koncertezett is. Zombori koncertjérõl egy hirdetés is fennmaradt, s egy feljegy-
zés G-dúr variációinak hátoldalán egy ottani ismerõse nevével. Amtmann Prosper
Zomborban vagy Zágrábban ismerkedett meg Mayer Karolinával, Mayer Károly zág-
rábi színigazgató és felesége Kübler Henriette lányával. Az ismeretségbõl szerelem,
majd házasság lett, amelyet 1840. szeptember 16-án kötöttek Pécsett.

Az ifjú pár azonban Marburgban telepedett le, ahová Amtmannt meghívták
zeneigazgatónak. Itt 1841. március 6-án adott koncertet, majd az év végén Klagen-
furtban három, Laibachban és Triesztben két-két koncertet. Marburg azonban éle-
tük rövid állomása volt csupán, mert 1842 elején Grazba költöztek. Graz az eddigi
mozgalmas és változatos mûvészi pályához képest nyugvópont. A konzervatórium
igazgatójaként tevékenykedik, és itt születik Anna lánya, 1842. május 8-án. Rend-
szeresen koncertezett itt és Zágrábban is, s még mindig csak 34 éves fiatalembert
mûvészi rangja révén az arisztokrata körök is kedvelték. Az életrajzok említik, hogy
Caroline de Berry hercegnõ sokszor vendégül látta a Graz melletti brunnensee-i
birtokán, sõt Amtmann 12 offertóriumot komponált a hercegnõnek ajánlva.

Pécsre 1845. augusztus 13-a elõtt tért végleg haza, ezen a napon Weidinger
Imre társaságában adott koncertet „orvosok és természetvizsgálók” tiszteletére.
Hogy mi hozta haza a sikere teljében lévõ muzsikust, nehéz eldönteni. Édesanyja
1830-ban elhunyt, édesapja pedig fia grazi távolléte alatt kezdett betegeskedni. Az
iránta érzett szeretet éppúgy közrejátszhatott hazatérésében, mint a honvágy,
vagy más hazafiúi érzések. Dénes Gizella ugyan a Liszt Ferenchez viszonyított ki-
sebbrendûségi érzést jelölte meg, ez azonban túlzás, inkább csak írói fogás. S in-
nét kezdve folytassuk tovább szó szerint Szkladányi tanulmányának okfejtését.
„Valóban meglepõ, hogy egy sikeres, jó nevû mûvész az egyik napról a másikra
visszavonul egy magyarországi kisvárosba, zongorára és fuvolára oktat tehetsé-
ges vagy inkább csak elõkelõ ifjakat, és csak idõnként, jobbára baráti társaságban
veszi elõ hangszerét. De ez csak a mai kor gondolkodásának értetlensége. A múlt
században sokkal erõsebb volt a vonzódás a bensõséges családi légkör, a meghitt
társaság és általában a kellemes, szélsõségektõl mentes élet iránt. Gondoljunk
csak Weidinger Imre hasonló döntésére, bár õ idõsebb volt, és vaksága miatt job-
ban kiszolgáltatottja a társadalomnak. A reformkori események, a magyarság
nemzeti öntudatának ébredése is ok lehetett arra, hogy a gimnáziumi években kife-
jezetten magyarként bejegyzett Amtmann Prosper ne az osztrák Graz, hanem a
magyar Pécs mûvésze legyen. Hiszen éppen ebben az idõben ízlelgeti a magyar
szövegre komponálást. Van még egy ok, amelyet számba kell vennünk. Ez a kez-
dõdõ alattomos kór, a gyomorrák.” 1846-ban június 16-án és október 15-én is sze-
repelt Pécsett, utóbbi 10 nappal elõzte meg Liszt Ferenc nevezetes Hattyú fogadó-
beli koncertjét, melyen vélhetõleg részt vett, bár semmilyen dokumentum nem
örökítette meg találkozásukat. Így vélhetõleg szintén az írói lelemény számlájára ír-
ható Dénes Gizella regényének Liszt és Amtmann barátságáról és levelezésérõl
szóló része. Az viszont tény, hogy a lipcsei Cranz-kiadó megjelentette Amtman fu-
volavariációit Souvenir de Fr. Liszt „Rákoczy” Marche hongroise címmel. S bár
Liszt játszotta saját Rákóczi-feldolgozását, mégsem biztos, hogy Amtmannt ez ins-
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pirálta volna, hiszen már 1829-bõl van egy Magyar induló trióval címû ismeretlen
helyen található mûve, mely elképzelhetõ, hogy a Rákóczi-induló dallamára író-
dott. Amtmannt ugyanis az a Carl Scholl tanította fuvolázni Bécsben, akinek fia,
Scholl Miklós volt az eredeti szerzõje az 1820 körül megjelent Rákóczi-indulónak.

1847. január 30-án Wimmer József zongorakíséretével adott hangversenyt
Pécsett, aki Weidinger Imrével is több közös hangversenyt adott, amint arra már
történt utalás. 1853. április 11-én, utolsó nyilvános pécsi hangversenyén is együtt
lépett fel a két baráti kapcsolatban álló pécsi muzsikus, s Amtmann Magyar ábránd
változatokkal címû mûvét is elõadta, mely vélhetõleg azonos az „Adagio és Alleg-
retto” címû magyaros ízû variáció-sorozattal, melyrõl a Szépirodalmi Lapok tudósí-
tója azt írta, hogy „a mûvészettel párosult elõadás és szerzeményének költõi szép-
sége megfoghatóvá teszik azon részvétet, melyet õ a külföld minden nagyobb
városában talált és szerzeményei máig találnak.” 1848-ig a mai Rákóczi úton lak-
tak sógoránál, Jäger János kereskedõnél. Szívesen kijárt Bólyba édesapjához, és
a grófi család ottani nyaralásakor Batthyány Eliza, a késõbbi Draskovich báróné kí-
sérte zongorán. A visszaemlékezések megemlékeztek Amtmann kedvességérõl,
szellemességérõl és természetszeretetérõl. A ’48-as eseményekben nem vett
részt tevékenyen, de ekkor zenésítette meg Petõfi Nemzeti dalát, s a szabadság-
harc bukása után az Anna u. 1. sz. alatt épített – azóta sajnos lebontott – emeletes
házába fogadta a Kossuth oldalára átállt és ezért halálra ítélt Hrabovszky generális
fiatal özvegyét, két gyermekével. Az Anna utcai házban diákokat is fogadott, példá-
ul az akkori szigetvári polgármester leányait, Weber Karolinát és Marcsát. Az õ ré-
vükön többször is járt Szigetváron, ahol szívesen fuvolázott a zenekedvelõ család-
nál. Jártak a pécsi házban zenekedvelõ, sõt muzsikáló katonatisztek is, mint a
fuvolás báró Wolfendorf vadászkapitány és Pettenkoffen kapitány, August von
Pettenkoffen osztrák festõ testvére. Amtmann állítólag barátja volt a festõmûvész-
nek, aki 1851–1859 között Szolnokon tartózkodott.

A gyógyíthatatlan gyomorrák azonban derékba törte Amtmann életét. Petten-
koffen kapitány még Bécsbe akarta szállíttatni, de már késõ volt. Több hónapos
szenvedés után 44 éves korában ragadta el a halál. Bár a budai-külvárosi temetõt a
20. század elején megszüntették, s Amtmann sírja is megsemmisült, azt azért tudni
lehet, hogy Lickl György és az orgonaépítõ Focht Ferenc mellé temették. Pécs ze-
neszeretõ polgárai nem feledkeztek meg jeles muzsikusukról, s a színházban mû-
vésztársai által adott emlékhangverseny bevételébõl egy emlékoszlop felállítását
tervezték. Ezen a hangversenyen olvasta fel Dietrich Ignác pécsi ügyvéd ez alka-
lomra írt, Amtmann fuvolyája címû költeményét: „... elnémult a fülemüle, / Vándor-
útnak indult, elrepüle... / De itt hagyá visszhangját, – nem halljátok! / Ha szívetek
dobog, – õ beszél hozzátok: / Sóhajtva mondja, hogy nem csak, míg élt, / Sírjában
is dalol az emberért, – / Hallgassunk! Õ szól!... Amtmann fuvolyája!”

S bár az önkényuralom idõszaka nem kedvezett az emlékmû felállításának,
az Amtmannál 17 évvel idõsebb barát és pályatárs, Weidinger Imre 1859-es halálát
követõen, 1866-ban újabb mozgalom indult Schmidt Péter ügybuzgósága révén, aki
különösen Amtmannal volt jó barátságban, ennek jeléül komponálta négykezes
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Rondóját Amtmann Prosper emlékének magyar stílben. Tevékenysége révén „szo-
borügyi bizottság” alakult a Pécsi Casino kebelében, Majláth György fõkorlátnok el-
nökletével, amely Bartalits Mihály pécsi szobrászt, Lickl síremlékének alkotóját kérte
fel az emlékoszlop dombormûveinek elkészítésére. 1866. november 4-én került sor
az ideális helyszínen, a Felsõ-Sétatéren, árnyas gesztenyefák, a régi káptalani há-
zak és a székesegyház szép együttesében felállított Amtmann Prosper–Weidinger
Imre emlékoszlop felavatására. A homokkõbõl készült reliefek a századforduló kör-
nyékére annyira megrongálódtak, hogy tervbe vették kicserélésüket. Újból gyûjtést
indítottak, hogy az eredetieknek megfelelõen azokat bronzból kiöntsék. A mozgalom
szervezõje Amtmann legfiatalabb testvére Károly volt. Sajnos 409 korona híján nem
gyûlt össze elegendõ pénz, és a városi tanács sem állta 1866-os, a karbantartásra
vonatkozó ígéretét, így csak magát az oszlopot újították fel, s ebben a formájában
látható ma is. A régi reliefeket Vogl János kõfaragó a városi múzeumnak ajándékoz-
ta 1913-ban (a JPM tulajdonában). Az Amtmann-reliefrõl egy gipszmásolat is ké-
szült, korábban Fischer Béláné tulajdonában volt, jelenleg csak fényképrõl ismerjük.

Amtmann Prosper mûvei, leánya „férjezett Daubelsky Sterneck Móric báró
táborszernagyné végakaratából” kerültek vissza Pécsre, édesapja nyughelyére,
hogy emlékét ne csak az emlékoszlop õrizze meg, hanem mûvei is hozzáférhetõvé
váljanak. Lánya kötõdését erõsíthette, hogy õ maga Pécsett kötött házasságot
1871. január 18-án, így tehát 4 évvel korábban maga is tanúja lehetett az emlék-
oszlop avatásának. Végakaratát teljesítõ férje Visy László fõispánnak meleg hangú
levél kíséretében küldte az értékes hagyatékot, aki azt Szõnyi Ottó múzeumi igaz-
gató kezéhez jutatta.

Amtmann Prosper zeneszerzõi tevékenységét a mûveit tematikus jegyzékbe
foglaló Szkladányi Péter elemzésének felhasználásával jellemezzük. „Az elõadói
technika kifejlõdésének idején vagyunk, párhuzamosan a szabad mûvész típusának
kialakulásával, akit már nem köt szerzõdés fõúri udvarhoz, vagy templomhoz. Megél
saját mûvészetébõl, mert idõközben a feltörekvõ polgárság pénze és igénye szerint
jó üzlet is a zene. […] A szenzációk korszaka ez, ahol Liszt és Thalberg, Paganini és
Vieuxtemps, és vállalhatjuk nyugodtan: Amtmann Prosper révén magát a virtuózt
csodálhatta közönsége, és másodsorban saját mûveiket. Amtmann is a maga szá-
mára írta mûveinek többségét. Ebbõl a szempontból nézve mindenképpen értékes
anyag, mert így világosan megismerhetjük, milyen nagyszerû fuvolás volt. Határo-
zottan nehéz, a mai kor fuvolásaitól is komoly technikai felkészültséget igénylõ mû-
vek ezek. A hangszer hangterjedelmét szinte teljes egészében kihasználta, a régi
fuvolákon még meglévõ kis h-tól egészen a 3 vonalas h-ig. Kedvelte a nagy ugrá-
sokat, a különbözõ regiszterek gyors összekapcsolását, ami akár a régi, akár a mai
modern fuvolán mindig problémát okoz. A klasszikus fuvolahangversenyekben
emiatt ritkán fordul elõ. Gyakran utánozza a hegedû húrsík-váltásából adódó két-
szólamú játék illúzióját, rendszeresen az utolsó variációkban. Technikai újdonság-
nak számíthatott a flageolet, a könnyen megszólaltatható felhangok használata,
amolyan »echo»-ötletként 29. számú mûben. Lényegében tehát egész életében
foglalkoztatta a fuvola lehetõségeinek kiaknázása, ezért is írt kortársaihoz hason-
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lóan napi gyakorlatokat tartalmazó etûdgyûjteményt. A kor virtuózai számára a fel-
tûnés, a biztos siker elérése volt a fontos. A recept? Végy egy behízelgõ operame-
lódiát, lehetõleg közismertet, és azt körmönfont módon variálva játszd addig, amíg
elámul a publikum. Egyszerû és éppen ezért könnyen megjegyezhetõ dallamok
ezek, mert pontosan az egyszerû dallam bonyolult, sõt ördöngös változataival le-
hetett sikert elérni. Ezért voltak kedvelt variációs témák Donizetti: Lammermoori
Luciájának vagy Meyerbeer: Hugenották címû operájának dallamai, amelyeket
több zeneszerzõ is feldolgozott. Itt a formára sem kellett ügyelni, hiszen az azonos
ütemszámú periódusok mentek a maguk útján. A változatok során a ritmusértékek
egyre sûrûbbek, majd »dramaturgiailag« jó helyen újabb sûrítésként egy mollban
írott lassú variáció következik, hogy kellõ sikere legyen a finálénak. Így Amtmann
összes operavariációjának szerkezete lényegében egyforma, de maguk a variáci-
ók, némi etûdjellegük ellenére is változatosak. […] Érdekesek a témák elõtti beve-
zetések. Lényegében elõlegezik a téma hangulatát és karakterét, néha magát a
témát is, mégis saját zenének tekinthetõk. Sok hasonló jellegû, pontozott »mazur-
kás« témát írt Amtmann, mégis sajátos arculattal. Biztos azonban, hogy a saját té-
májú variációk is operai ízûek. Mindenesetre, ha egymás mellé rakjuk a még Pes-
ten komponált 1. számú gyermeteg variációkat az 5. számú mellé, feltûnik a
variációs és kompozíciós technika gyors fejlõdése. Formailag csak koncertjeiben
van maradványa a klasszikus versenymû felépítésének, de éppen az elsõ tételek-
ben, ahol a legtisztább formát kellene bemutatni, a témák után hamarosan elveszik
a technikai bravúrokban. Ez alól egyedül a csonkán maradt C-dúr fuvolaver-
seny-tétel viszonylag rendezett szonátaformája a kivétel. Hangszeres dallamíve-
ket találunk német szövegû dalaiban. Jellemzõ, hogy a 48. és az 53. számú dal té-
májára fuvolavariációkat írt, mint ahogy Schubert is feldolgozta hangszeresen »A
halál és a lányka«, valamint az „Elszáradt virágok« címû dalait. A megzenésített
költõk közül Friedrich Matthison a legismertebb, számos Schubert-dal íródott ver-
seire. Ismert még J. N. Vogel, Alpenunschuld címû versét Erkel Ferenc zenésítette
meg. Különösebb mélységrõl nem árulkodnak ezek a dalok. Jellegzetes bécsi
»liedek«, talán a Fridolin von Wend szövegére írott Schneenacht kivételével. Érde-
kes módon három dalán újra megjelennek opus-számok, maga is értékesnek tart-
hatta. Mindhárom dal szövege romantikusan elvágyódó és szomorú. A magyar
szövegû dalok értéke maga az a tény, hogy foglalkozott velük. Háromféle hatás
érezhetõ. Egyrészt a P. Horváth Ádám nevével fémjelzett régi magyar dalkincs.
Hogy ebbõl mennyit ismerhetett Amtmann nem tudjuk, de a »Nemzeti táncz« szö-
vegét P. Horváth írta, bár a szöveg közismert volt. A 45. számú kotta hátlapjára fel-
írta az »Ej, haj gyöngyvirág« kezdetû virágének dallamát. […] A második hatás a
népszínmû felõl érhette. A Borsódi népdalt Egressy Béni is feldolgozta 1840 körül,
de Amtmann valószínûleg saját dallamára komponálta meg. Egy visszaemlékezés
szerint nagyon szerette különbözõ módon variálni fuvolán »Az Alföldön halászle-
gény vagyok én« kezdetû Bernáth Gáspár szerzeményt. Kár, hogy nem írta le,
vagy nem maradt ránk. A fuvolára írott mûvek között csak a 42. számú variáció ma-
gyaros ízû, erõsen hasonlít a »Sej a sályi piacon« kezdetû népdalra. A Rákóczi-va-
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riációkról, mint Amtmann legjelentõsebb magyaros zenéjérõl már korábban írtunk.
Mûveinek ismeretében sajnos meg kell cáfolnunk azt az állítást, hogy számos nép-
dal-variációt hagyott ránk.

A harmadik hatást saját magának köszönhette, ugyanis korábban írott né-
met szövegû dalainak dallamát erõlteti rá sokszor a magyar szövegre. […] Így per-
sze erõs gondjai voltak a prozódiával, ezért is írt majdnem mindegyikbõl több válto-
zatot. A prozódiai képtelenség legjobb példája a 60. számú dal „liedes” lejtése;
teljesen kerékbe törve a kedves rokokó szöveget. Persze nem állt egyedül korában
ezzel a problémával. Néha sikerült elfogadható prozódiával komponálni, például a
Bordal nyújtott ritmusaival. A Nemzeti dal dallama sem új, már szerepelt az 52. szá-
mú dalban, de hazafias jelentõsége elvitathatatlan. Pécsett, Amtman mellett Lickl
György fia, János is megzenésítette azt, így mindkettõjüket besorolhatjuk az eddig
ismert számos feldolgozó mellé.

Egyházzenéje, már amit ismerünk ugyanazon az úton jár, mint a fuvolára
írott darabok többsége. A latin szövegen kívül nincs sok köze a hagyományos egy-
házi zenéhez. Határozottan barokkos ötlet viszont, hogy orgona kíséri az énekszó-
lamot és az obligát fuvolát. Jelentõsnek tartjuk az 1837-ben komponált Ouverture-t.
Meglepõ, hogy a virtuóz korszak kezdetén írta. Igazi vérbõ, romantikus zene ez, jól
hangszerelve. Talán ha Amtmann ezen az úton marad a zeneszerzésben, ma a 19.
század elsõ felének jelentõsebb zeneszerzõjeként tartanánk számon. Amikor
visszatért Pécsre, miért nem maradt meg ezen az úton? Itt írott mûveiben találtunk
csak dátumokat, tehát könnyen követhetõ mi foglalkoztatta ekkor.

Talán éppen ez Amtmann Prosper kettõs személyiségének megoldatlansága,
a fuvolamûvész és a zeneszerzõ egymást kiegészítõ, és egymásnak ellentmondó
arculata. Amint a zeneszerzõ elszakadt az õt ért erõs hatásoktól, már csak azt írta,
amit szokott addig. Amit még ma is maradandó értékként kell elfogadnunk, az a fuvo-
lamûvész-zeneszerzõ virtuóz zenéje, amely nem mélységével, hanem ellenállhatat-
lan technikai fölényével és csillogásával hatott egykor, és megismerése e korba en-
ged újabb bepillantást számunkra. Fogadjuk el így, hiszen a miénk volt. Hazatérése
és mûveinek visszajutása Magyarországra, Pécsre is ezt bizonyítja” – zárja a zene-
szerzõi életmûvet záró második fejezetét Szkladányi Péter tanulmánya.

Amtmann Prosper mûvei közül a halála óta eltelt másfél évszázadban vi-
szonylag kevés szólalt meg Pécsett. Ezek közül az egyik legemlékezetesebb a pé-
csi Zenekedvelõk Egyesületének Zenekarához kapcsolódik. 1932. októberében a
közgyûlés érdekes újítást léptetett életbe: azért, hogy a közönséget minél közelebb
hozzák az egyesülethez, az évadnyitó közgyûlést ünnepélyes keretek között,
hangversennyel egybekötve tartották meg. Ez alkalommal, 1932. október 4-én
Várhalmi Oszkár Amtman Prosper 1837-ben komponált és Pécsett I. szimfónia-
ként ismert mûvét vezényelte, Schaurek Rafael egyetemi tanár pedig elõadást tar-
tott Amtmannról. Említsük meg, hogy ennek az eseménynek hatása a következõ
év elején is megmutatkozott. A Zenekedvelõk Egyesülete 1933-ban elhatározta,
hogy Lickl Györgynek és Amtmann Prospernek a régi temetõben nyugvó hamvait
nem vitetik át az új temetõbe, hanem díszes emlékmûvel jelölik meg nyugvóhelyü-
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ket, mely a létesítendõ parknak díszére fog válni. 1933. április 20-án Amtmann
Prosper emlékoszlopának renoválására rendeztek hangversenyt Sass Dezsõ ve-
zényletével. A színvonalas bécsi klasszikus mûsorban Mozart Don Giovanni nyitá-
nya és Beethoven II. szimfóniája között Astri Kalseth, férje a pécsi születésû jeles
operaénekes, Szterényi József révén akkor Pécsett élõ norvég énekesnõ Mozart
Szöktetés a szerájból címû operájából énekelt egy áriát, majd Opritia Mária pécsi
zongoramûvésznõ játszotta Mozart d-moll zongoraversenyét.

1970. december 20-án rádiófelvétel készült a „Dominus memor fuit nostri
benedixit” (Urunk, emlékezzél meg boldogult halottainkról) kezdetû graduáléról, Né-
meth Alice-szoprán, Gurszky János-tenor, Marczis Demeter-basszus, Hollay Keresz-
tély-orgona, a MÁV Vegyeskar és az Albinoni Kamarazenekar elõadásában, Károly
Róbert vezényletével. 1973.március 12-én Rossini A tó asszonya címû operájának
Cavatinájára írott Téma variációkkal került rögzítésre Szkladányi Péter fuvolaszó-
lójával, a Pécsi Filharmonikusok Kamarazenekarát Breitner Tamás vezényelte.

A Mecsek Fúvósötös 1975. december 21-én a Csontváry Múzeumban meg-
rendezett matiné hangversenyén Szkladányi Péter Sz. Simonfai Mária zongorakí-
séretével elõadta a két Téma variációkkal c. Amtmann Prosper kompozíció közül
az 1973-ban is elõadott Rossini Cavatinára készített variáció-sorozatot. A nagysi-
kerû koncertet 3 hét múlva, 1976. január 11-én a VIII. Magyar Játékfilmszemle ven-
dégei tiszteletére megismételték.

A 2005-ös év kiemelkedõ jelentõségû volt Amtmann Prosper mûveinek utó-
életében. Ekkor vette fel ugyanis világpremierként CD-re Amtmann Prosper né-
hány kiemelkedõ fuvolára és zongorára írott mûvét Gyöngyössy Zoltán Liszt-díjas
fuvolamûvész. A Hungaroton Classic elsõ kiadásában megjelent lemezbõl már a
megjelenéskor rendeltek százat az Egyesült Államokból. Ezzel a lemezzel a kiváló
kortárszenei elõadóként ismert fuvolamûvész, nemcsak a virtuóz, romantikus re-
pertoár avatott elõadójaként tette le névjegyét, de mint a pécsi zenetörténet ápolója
is. Nem véletlen tehát, hogy a Szkladányi Péter kutatásait felhasználó lemezismer-
tetõt író Wilheim András zenetörténésszel együtt Szkladányi Péter emlékének
ajánlották a CD-t.

Gyöngyössy Zoltán 2008. szeptember 1-jén a Hamar Zsolt vezényelte a
Pannon Filharmonikusok hangversenyén a rendkívül nehéz, kéttételes D-dúr fuvo-
laversenyét adta elõ Amtmann Prosper I. szimfóniának is nevezett c-moll nyitányát
2009. szeptember 1-jén a Pannon Filharmonikusok adták elõ, másnap lemondott
zeneigazgató-karmesterük, Hamar Zsolt vezényletével, Bartók Fiatalkori hegedû-
versenye és Haydn „London” szimfóniája elõtt.

Szkladányi Péter kezdeményezésére a Pécsi Szimfonikusok 1986-ban egy a
pécsi zenekar tevékenységének támogatását elismerõ díjat neveztek el Amtmann
Prosperrõl, az emlékplakett Trischler Ferenc alkotása. Barth István fuvolamûvész
pedig 1996-ban és 1999-ben országos fõiskolai versenyt hívott életre Pécsett.
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BAIERSDORF KRISTÓF

A jánosi Engel családról. Adatok és kérdõjelek, III. rész.
A HARMADIK NEMZEDÉK, AZ UNOKÁK1

„Tizenkét unoka vett részt a világháborúban. Egyikük [Mór fia, Rudolf] hõsi
halált halt, többen megsebesültek. Mindnyájan kitüntetésekben részesültek, és
most serényen munkálkodnak, hogy õseikhez, szüleikhez méltóknak bizonyulja-
nak” – olvassuk Lenkei Henrik 1930-as szövegében.2

Jánosi Engel József fiai – Richárd és Róbert
A fejezet bevezetésére, egy Vörös Andreától származó szövegrészt idézek,

amely jánosi Engel József mindkét fiára vonatkozik, és egyben az Engel Adolf és
fiai vállalat utolsó éveirõl is alaposan dokumentált képet ad:3 „Jánosi Engel József
néhány évig egyedül vezette a céget, majd 1917-ben maga mellé vette fiait, Richár-
dot és Róbertet, s a cég ismét átkerült a társas cégek jegyzékébe. Richárd mérnöki
oklevelet szerzett Münchenben, Róbert pedig jogi egyetemet végzett. A szerb
megszállás alatt Engel József Bécsbe költözött, távolléte alatt fiai irányították az
üzletet. Engel József [1939]-ben bekövetkezett halála után is továbbvitték a családi
vállalkozást, amelynek körébe ekkor gõzfûrészüzem, parkettagyár, tûzifaaprító, fa-
kereskedés és gõzfürdõ tartozott.4 Engel Róbert 1943. július 30-án elhunyt. Özve-
gye, Erdõsi Baiersdorf Erna (az ismert szobrász) 1943 szeptemberében bejelentet-
te, hogy a férje által ûzött iparokat özvegyi jogon folytatni kívánja. Pécs város I. fokú
közigazgatósági hatósága azonban ehhez nem járult hozzá, arra hivatkozva, hogy
»az iparengedély nem a néhai jánosi Engel Róbert, hanem az Engel Adolf és Fiai
közkereseti cég nevén volt, egy közkereseti társaságnak pedig nem lehet özve-
gye«. 1943 októberében Erdõsi Baiersdorf Erna megfellebbezte ezt a határozatot,
ám decemberben visszavonta a fellebbezést.

1944-ben az Engel család sem tudta elkerülni a deportálást. A pécsi királyi
törvényszék mint cégbíróság 1944. május 31-én elrendelte, hogy a társas cégek
cégjegyzékébe kerüljön be, hogy a kirendelt vállalatigazgató Czizek Antal lett.
Szintén a cégbíróság iratanyagában olvasható az a véghatározat, amelyben ezt a
kinevezést a polgármester megerõsíti. Az indoklás kimondja, hogy »az 1600/1944.
M. E. sz. rendelet hatálya alá esõ Engel Adolf és Fiai zsidó [kitörölt részek - V. A.],
Rákóczi u. 58–62 sz. alatt lévõ gõzfûrész és parkettagyár üzemét, tagjainak akadá-
lyoztatása miatt személyesen továbbvezetni nem tudja…«

Az akadályoztatott cégtulajdonos, Engel Richárd sorsára Pécs város I. fokú
közigazgatási hatóságának 1944. október 7-én a Magyar Királyi Központi Statiszti-
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1 A következõkben jánosi Engel Adolfnak azon leszármazottairól lesz szó, akikrõl közlésre érdemes
adatokat sikerült megkapnom; nem zárható ki, hogy még sok további is megérdemelte volna.

2 Lenkei Henrik… i.m. 1930. 68. p.
3 Vörös… i. m. 1996. 282–283. p.
4 Az eredeti szövegben tévesen 1940 áll; a pontos elhalálozási dátum viszont: 1939. 11. 25.
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kai Hivatalhoz írott jelentése világít rá, miszerint: »az Engel Adolf és Fiai pécsi be-
jegyzett cég üzemét az 1943. évben a cég tulajdonosa, Engel Richárd tartotta
üzemben, aki azóta – a német rendõrség értesítése szerint – meghalt.«

Sógornõje, özv. Jánosi Engel Róbertné (sz. Erdõsi Baiersdorf Erna), illetve
annak mostohaleánya, Stein Marcelné, sz. jánosi Engel Rózsa, túlélték a háború
borzalmait.5 Az Engel Adolf és Fiai cég örököse Stein Marcelné lett, Róbert özve-
gye pedig iparengedélyért folyamodott a cégbírósághoz, hogy fa-, tûzifa- és épület-
anyagokkal kereskedhessen, illetve, hogy gõzfürdõt üzemeltethessen. Indoklásul
a következõket, hozta fel: „A fenti iparigazolvánnyal boldogult férjem rendelkezett,
de deportálásom következtében, annak halála után nem volt módomban azt eddig
megszereznem.” A gõzfürdõre meg is kapta az engedélyt; kérésének másik felét is
azért utasította el a cégbíróság, mivel „ezen iparágak ûzésére – egy közkereseti
társaság tagjaként – már engedélyt nyert”. 6

Jánosi Engel Richárd (Pécs 1882. május 31. – Mauthausen, 1944)
Amint láttuk, Richárd mûszaki egyetemet végzett és a családi vállalat irányítá-

sával foglalkozott. Mûvészi tevékenységrõl az õ esetében nem tudni. Az elsõ világ-
háború idején katonatisztként szolgált 1917-ig, amikor Róbert fivérével együtt fel-
mentették a katonai szolgálat alól, hogy idõs (66 éves) és gyengélkedõ apja helyett
átvehesse a családi vállalat vezetését.7 Richárd jellemes, bátor és harcias ember le-
hetett, aki többször lépett fel nyilvánosan az igazság és a szabadság érdekében –
még élete kockáztatása árán. Az utolsó esetben sajnos végzetes kimenetellel. A
szerb megszállás utáni fehérterror idején, amikor „Engel József Richárd […] igazi bá-
torságáról tett tanúságot, mikor életének kockáztatásával szembeszállt a kommuniz-
mus után terjesztett és egy népgyûlésen ismételt rágalommal, hogy a pécsi zsidók
hozták a szerbeket Pécsre. Szókimondásáért el is fogták s csak nehezen szabadult
helytállása súlyosabb következményeitõl” – Lenkei Henrik.8 Kempelen Béla ugyan-
errõl az esetrõl azt írja, hogy „a kommunizmus után, felekezete védelme miatt fogsá-
got szenvedett.”9

1944 tavaszán a mauthauseni német koncentrációstáborba került, ahol egy
éhségsztrájk folyamán meghalt. A sztrájk célja a foglyok bántalmazása elleni tilta-
kozás volt.10 Ahhoz a fõleg gazdag zsidó polgárokból álló csoporthoz tartozott, me-
lyet 1944 tavaszán, röviddel a német megszállás után, a német titkosrendõrség, a
hírhedt német Gestapo tartóztatott le és szállított Mauthausenbe.11 A sztrájkban
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5 Róbert második felesége, erdõsi Baiersdorf Erna Stein Marcelné jánosi Engel Rózsa mostohaanyja volt.
6 A vállalat háború utáni vezetését a végleges elvételig, azaz az államosításáig, Stein Marcel fõmérnök

(1901-2002), Stein Marcelné Jánosi Engel Rózsika férje végezte.
7 Jánosi Engel Róbert… i.m. ms.
8 Lenkei Henrik… i. m. 1930. 68. p.
9 Kempelen… i. m. 1939. 25. p.

10 Engel –Janosi… i. m. 1974. 21. p.: „Sein ältester Sohn Richard — selbstverständlich nach Wagner
genannt […] wurde von der Gestapo nach Mauthausen gebracht, von wo er nicht zurückkehrte.
Überlebende aus dem Lager berichteten, daß er — was glaubhaft ist — in Protest gegen Miss-
handlungen einem Hungerstreik erlegen ist.”

11 Schweitzer József… i.m. 1966. 142. p.
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lelt hõsies halála különösen gyászosnak tekinthetõ, mivel – Schweitzer József sze-
rint – a Mauthausen-be vitt férfiak viszonylag nagy része végül is életben maradt.12

Jánosi Engel Richárd nem nõsült meg.

Jánosi Engel Róbert (Pécs, 1883. augusztus. 3. – Pécs, 1943. július 29.)
A pécsi nagypolgár, jogi egyetemet végzett gyáros és menedzser jánosi

Engel Róbertrõl több adat áll rendelkezésünkre, mint Richárd fivérérõl. Tudjuk,
hogy saját, illetve a család vállalatán belüli tevékenysége mellett a város életében
is töltött be több magas funkciót: „még az 1938/39-es esztendõben is rendelkezett
igazgatótanácsi, bírálótanácsi tagsággal a jelentõsebb pécsi pénzintézeteknél, il-
letve gazdasági vállalatoknál.”13

Szakmai tevékenysége mellett irodalmi téren is mûködött. Egy Eötvös Jó-
zsef íróról és politikusról szóló esszéjét 1914-ben publikálta.14 Kézírásban hátraha-
gyott elsõ világháborús Hadinaplójából, amely ma a New Yorki Columbia Egyetem
„Bakhmeteff Archive” könyvtárában található, kitûnik, hogy verseket is írt, és külön-
bözõ lapokban és újságokban cikkeket közölt.15

A Hadinaplójában az 1915. május, 1917. február közötti, elõbb az orosz, ké-
sõbb a román fronton töltött háborús szolgálatáról számol be. Tömör, néha szinte
sürgönystílusú fogalmazása ellenére a válogatott és mûvelt irodalmi nyelvhaszná-
latú, zamatos katonai szlenggel ízesített szöveg kimondottan érdekes olvasmány.
A katonatiszti szolgálat mindennapjainak aprólékos ábrázolása mellett az író sze-
mélyiségérõl, magánéletérõl és annak hátterérõl is gazdag információkat kapunk.
Észrevételeket találunk fontosabb háborús és politikai eseményekrõl, vélekedése-
ket a vele kapcsolatba került személyekrõl, helyenként pedig szinte Baedeker-
stílusú információkat az áthaladt tájakról. Központi szerepet játszanak a naplóban
az 1910-ben született, Rózsika kislányára vonatkozó bejegyzések – feleségétõl a
frontszolgálat kezdete után elválva, minden érzelmét és vágyát kislányára vetíti. A
napló egy 1937-bõl származó utóirattal záródik. Ebben a tulajdonképpeni napló-
szöveg fiatalos, gyakran humoros, és a körülményekhez mérten bizalommal teli
hangvételéhez viszonyítva meglepõen pesszimista, még öngyilkossági gondolato-
kat is sejtetõ hangnemmel találkozunk, amely egy csalódott, megtört, helyzetét ki-
látástalannak érzõ ember lelkiállapotát tükrözi.

Jánosi Engel Róbert kétszer nõsült. Elsõ felesége, Rózsa leányának (1910–
2000) anyja, a pécsi születésû Krausz Marianna (1887–1980), akitõl 1915-ben el-
vált. Második felesége, 1919-tõl erdõsi Baiersdorf Erna (1889 Bécs, 1970 Vancou-
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12 Schweitzer József… i.m. 1966. 146. p.: „Szerencsésebben jártak azok az idõsebb férfiak, akiket –
mint említettük – Mauthausenbe vittek. Ezek közül kb. 25-30-an tértek haza [kb. 50-bõl].”

13 Schweitzer Gábor… i. m. 2004. 266. p. elsõ bekezdés, ill. lábjegyzet: „Jánosi Engel Róbert nevével a
Délmagyarországi Kereskedelmi Bank Rt. igazgatótanácsi, továbbá a Magyar Nemzeti Bank Pécsi
Fiókintézete bírálótanácsi tagjai között találkozunk.” Gál Zoltán: A pécsi magánbankárok felemelke-
dése és bukása. In: Szirtes Gábor – Varga Dezsõ (Szerk.): Mozaikok Pécs és Baranya Gazdaságtör-
ténetébõl. Pro Pannónia – Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs, 2005. 51. p. jánosi
Engel Gyulát, Pált és Róbertet, mint pécsi bankházak testületeinek tagjait említi.

14 Jánosi Engel Róbert… i.m. ms.
15 Jánosi Engel Róbert… i.m. ms. A Hadinaplóról a jelen cikk szerzõje tett szóbeli közlést a 2007. szept.

20-án, „Elõadások Pécs történetébõl 2007.” címen Pécsett megrendezett konferencia alkalmával.
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ver/Kanada) lett, egy akkoriban neves festõ- és szobrásznõ. Gyermekük nem szü-
letett.16

A pécsi Janus Pannonius Múzeum birtokában található Ernának egy férjérõl,
1924-ben készített bronz szoborportré.17 A 41 cm-es életnagyságú mellszobrot
Róbert leánya, az akkor New Yorkban élõ Stein Marcelné jánosi Engel Rózsa aján-
dékozta a múzeumnak, idõskori hazai látogatása alkalmával. A büszt hátoldalán
egy Róberttõl származó, németnyelvû, berótt kis vers található, alatta a jánosi
Engel névvel, meg az ismeretlen jelentésû, „Robstocky” kifejezéssel:

In memoriam!18

Ein Wort an Euch Ihr Enkel meiner Enkel,
Die Ihr zum Leben erst erblühen werdet,
Bis unsrem Dasein ewig Ziel gesetzt:
Auch Eurem Kreise sei’s noch überliefert,
Dass Eine edle Künstlerin dem Namen,

Den ich ererbt, erneuten Glanz verlieh!
Fällt Euer Blick dereinst auf meine Züge,
Dort findet Ihr die hohe Schöpferin,
Nicht mich, ihr Werk schmück die Unsterblichkeit!

Jánosi Engel Robstocky /?/

Élete vége fele családjával együtt áttért a katolikus vallásra. Áttérésének
pontos indítóokát és körülményeit nem ismerem, de tudott tény, hogy nem az õ
családja volt az egyetlen a jánosi Engel rokonságból, amely ebben a történelmi idõ-
szakban vallást változtatott. Jánosi Engel Róbert a pécsi Belvárosi Templom (Gázi
Kászim Dzsámi) földalatti kriptájában találta meg végsõ nyughelyét. Több mint fél
évszázaddal késõbb melléje lett temetve a hadinapló soraiban oly gyakran meg-
említett, szeretett Rózsika lánya, kivel a szöveg további részében még találkozni
fogunk. Felesége, Engel-Baiersdorf Erna viszont nem kerülhetett vissza férje mellé
Pécsre és a kanadai Vancouverben nyugszik, ahova férje halála, illetve a háborút
követõ rendszerváltozás után költözött.
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16 Erdõsi Baiersdorf Erna Bécsben született, apja erdõsi Baiersdorf Károly udvari tanácsos, fa-nagyipa-
ros volt, erdõsi Baiersdorf Adolf fia, aki 1884-ben kapta a család nemesi rangját. Mûvészi tanulmá-
nyait Bécsben és Budapesten végezte; elsõ házassága idején, ill. a Róberttel kötött házassága elõtt
Budapesten és Szászsebesen élt. Elsõ férje egy távolabbi rokona volt, az ugyancsak erdõsi
Baiersdorf családnevû Richard, aki 1916-ban, mint honvédtiszt halt meg.

17 JPM Képzõmûvészeti Osztályának leltári száma 85.417.
18 Fordítás magyarra (Baiersdorf Kristóftól): In memoriam! | Egy szó hozzátok, unokáim unokái, | Kik élte

akkor lesz majd virágzásban, | Ha rég elérte végsõ célját már, | A mi itteni létünk: | Tinéktek légyen hát-
rahagyva, | Új fényt, új csillogást hozott | A címnek, melyet örököltem, | Egy nemes mûvésznõ!
Ha arcmásomra egykor szemetek fog esni - | Ne engem, magas alkotóját benne lássátok, | A halhatat-
lanság, az örökélet dísze, | Az ö mûvéé lesz! | Jánosi Engel, Robstocky /?/
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Jánosi Engel Alfréd János (Alfred Hans von Engel; Bécs, 1889 – Oxford?, 1991)
Jánosi Engel Sándor fia, Alfred Hans, neves, nemzetközileg ismert fizikus

volt. A nemzetiszocialista korszak elõtt a Siemens cégnek volt alkalmazott kutatója.
Emigrálása után Angliába került, ahol élete végéig az Oxfordi Egyetem munkatársa
lett. Alfred von Engel név alatt sokat publikált. Magánéletérõl nincsenek ismerete-
im. Tudományos munkásságáról az Interneten lehet adatokat találni.19 Volt felesé-
gének neve Ilse, õ egy fiúgyermeket hozott a házasságba, Espe Péter, aki Angliá-
ban él és fényképészettel foglalkozik.

Jánosi Engel Gyula gyermekei – Aurél, Pál, Miklós, Ilma
Jánosi Engel Aurél (1890 – 1955)20

Az elsõ világháborúban huszártiszt volt és József fõherceg adjutánsa, sok kitünte-
tést kapott.21 Katonai pályára készült, de a háború után zsidóknak ez nehéz volt,
hogy azután mivel foglalkozott, nem tudjuk. Felesége Stern Paula (? – 1959), Stern
Károly híres ügyvéd és gelsei és beliscsei Gutmann Anna baronesz (1881–?) leá-
nya. Egy gyermekük születetett, Marianne (sz. 1923), aki orvos lett, Londonban él,
családnévként csak a „Janosi”-t használja és még most is dolgozik.

Jánosi Engel Pál, (Paul Engel de Jánosi, Pécs, 1892 – USA, 1962)
Agrármérnöki egyetemet végzett a németországi Halleban, és az ócsárdi birtokot
kezelte. Az elsõ világháború folyamán huszártisztként szolgált, orosz fogságba
esett. „Szegény apám 3 és 1/2 évig volt orosz fogságban; ritkán beszélt errõl, de tu-
dom, hogy sokat szenvedett” – írja Péter fia egy emailjében. Pál nevével, a Pécs
gazdaságtörténetével foglalkozó írásokban lehet találkozni.22 A magyarországi
zsidóüldözés idején, egy bátor magyar ember mentette meg családjával együtt a
deportálástól. A megmentõjükrõl, illetve a mentés körülményeirõl a következõket
lehet olvasni: „Erõss Tibor református lelkész család sarja, õ maga jogász volt.
Erõss családja Kassáról származott és helyismerete révén 1944-ben zsidó barátait
kimenekítette a kassai gyûjtõtáborból és Budapesten bújtatta el õket. A Jánosi
Engel családot a gettóba zárás elõl a Hármashatár-hegy lábánál rejtette el egy bú-
vóhelyen. Erõss Tibort 1944 nyarán letartóztatták, kínozták, de nem tudtak rábizo-
nyítani semmit. 1944 októberében a Margit körúti börtönbõl kiszabadult, és mint ka-
tonaszökevény bujkált a háború végéig. A megmentett Jánosi Engel család a
háború után kivándorolt az Egyesült Államokba és a két gyerek, Péter és Clarisse
azt írják Erõss Tiborról, hogy nem törõdött saját biztonságával és mindig kész volt
segíteni. Erõss Tibor 1996-ban meghalt.”23
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19 http://www.google.de/search?as_q=&hl=hu&client=firefox-a&rls=com.google%3Ade%3Aofficial&
hs=4hb&num=10&btnG=Google+keres%C3%A9s&as_epq=Alfred+von+Engel&as_oq=&as_eq=
&lr=lang_hu&cr=&as_ft=i&as_filetype=&as_qdr=all&as_occt=any&as_dt=i&as_sitesearch=&as_rights=

20 Az adatok Jánosi Pétertõl származnak.
21 József fõherceg az Osztrák–Magyar Monarchia utolsó tábornagya. Adjutáns = segédtiszt, a magas

rangú parancsnokok mellé vezényelt tiszt.
22 Gál… i.m. 2005. 51. p.
23 A világ magyar jámborai. In: EREC - Magyar zsidó honlap. 2002/08. 6.

http://www.erec.hu/belso/content/2002_08/06
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Pál felesége a brünni származású Ornstein Kitty (1901–1990) volt, gyerme-
keik: Clarisse (sz. 1925) és Péter, (sz. 1928. június 26)

Jánosi Engel Miklós (Pécs, 1894. október 27. – ?, 1959)
Az elsõ világháborúban katonatisztként szolgált, a háború után mérnöki egyetemre
járt, de az utolsó vizsgáját nem tudta letenni a „numerus clausus” miatt. A DGT-nél
dolgozott, mint tisztviselõ. Felesége Szendrei Sarolta (?–?); két gyermekük szüle-
tett: Sándor (1926–1944), munkaszolgálatban pusztult el és Ilona (sz. 1940), gim-
náziumi fizikatanár, Budapesten él.

Jánosi Engel Ilma, May von Mayenau Róbert felesége (Pécs, 1900 – Lon-
don, 1994)

Férje, May von Mayenau Róbert, cukorgyáros volt Magyarhradison (Uherské
Hradišté, Csehország). 1939-ben sikerült Angliába menekülniük, ahol de May család-
név alatt meg is telepedtek. Két fiuk volt: Philip és Ferdinand. Philip (1923–1944) a má-
sodik világháborúban, mint angol tiszt szolgált, és a normandiai partraszállásnál halt
hõsi halált. Ferdinand (1926–2008) szintén angol tiszt volt, de túlélte a háborút. Az Ox-
fordi Egyetemen jogot végzett, és különbözõ angol olajvállalatnál dolgozott. Felesége
egy amerikai, Linda Haight (sz. 1940); három gyermekük született: Philip (sz. 1967) latin
és görög középiskolai nyelvtanár; Isabel, (sz. 1969) ügyvéd, férje, Nigel Thompson,
szinten ügyvéd és Helen, múzeumi tisztviselõ. Isabelnek és Nigelnek két gyermeke van:
Alice (sz. 1999) és George, (sz. 2003).

Jánosi Engel Móric fiai, Frigyes és Rudolf
Jánosi Engel Frigyes (Friedrich Engel-Janosi; Oberdöblingen/Bécs, 1893.

február 18. – Bécs, 1978. március 7.)
Jánosi Engel Mór idõsebbik fia D. Dr. Friedrich Engel-Janosi, ahogy magát a

birodalom bukása után nevezte, nemzetközileg elismert osztrák-amerikai történész
és szakíró volt, amellett 1939-ig ipari vállalkozó is.24 Tanulmányait Freiburgban és
Bécsben folytatta. Elõször jogot, aztán történelem szakot végzett. Az elsõ világhábo-
rú idején, a fronton teljesített szolgálatot. Apjának 1924-ben bekövetkezett viszony-
lag korai halála miatt az 1938-as „árjásítás”-ig, egyetemi tanári tevékenysége mellett,
hiányzó hajlama ellenére iparosként is mûködni kényszerült. Felesége közremûkö-
désével irányítja a családi parketta- és asztalos üzemet, mégpedig – a rákény-
szerített helyzet ellenére és önmaga meglepetésére – igen sikeresen.25 Emigrációja
elõtt a bécsi Alma Mater Rudolphina, és a római Sapienza egyetemeken tanított. Az
1937/38-as római tartózkodása idején katolizált, rokonsága egy részének óriási
megrökönyödésére. Emigrációja idején egy rövid ideig Angliában, aztán az Amerikai
Egyesült Államokban élt. Angliában a cambridgi egyetemen, Amerikában elõbb a
baltimori Johns Hopkins, majd 1942–1959 közt a washingtoni Catholic University of
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24 Bio-bibliografische Datenbank (B-BD) “Österreichische SoziologInnen - SoziologInnen in Österreich”
des Vereines: Archiv für die Geschichte der Soziologie in Österreich. c/o Institut f. Soziologie,
Karl-Franzens-Universität Graz, 1987/ Ab 2006 Verein. (online). http://agso.uni-graz.at/home.html, ill.
http://agso.uni-graz.at/soz/oes/index.htm.

25 Engel-Janosi… i.m. 1974. 94-108. p.
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America egyetemen mûködött. Az Egyesült Államokban, mint az ország egyik hanga-
dó, ugyanakkor kora legjelentõsebb német nyelvû historikusaként tartották számon. A
háború után, 1948-tól kezdve tanított újból Európában is, eleinte vendégtanárként és
fõleg nyári egyetemi tanfolyamokon, 1959-ben pedig végleg visszaköltözött Bécsbe,
ahol 1970-ig ismét a Rudolphina egyetem tanára lett. Visszatérése egyik lényeges
okának a bécsi levéltárak (Wiener Archive) utáni nosztalgiáját említi.26 Számtalan
könyve és egyéb publikációja jelent meg, jelentõsebbek, Graf Rechberg. Vier Kapitel
zu seiner und Österreichs Geschichte”. München, 1927; „Der Freiherr von Hübner
(1811–1892)”. Innsbruck, 1933; „Die Jugendzeit des Grafen Prokesch von Osten”.
Innsbruck, 1938; „The Growth of German Historicism”. Baltimore, 1944; „Four
Studies in French Romantic Historical Writing”. Baltimore, 1955; „Österreich und der
Vatikan 1846–1918”. 2 kötet. Graz, Wien, Köln, 1958–1960. Önéletrajza „… aber ein
stolzer Bettler” címen 1974-ben, 81 éves korában jelent meg, és, amint láttuk, sok
adatot tartalmaz a jánosi Engel családról is. Címe, egy a menekülésével kapcsolatos
élményébõl származik: „Amikor szürkület elõtt a vonat túljutott a svájci határon, fél-
hangon szóltam magamhoz: ’So, und jetzt bin ich ein Bettler’ [Így, és most koldus va-
gyok]. Mire a sötét kupéból egy ismeretlen hang szólalt fel: ’aber ein stolzer Bettle!’
[De egy büszke koldus!]. Délután két órakor Zürichben voltam – hat és fél svájci
frankkal a zsebemben és egész birtokomban. És elõttem nyitva a világ.”27 A könyv
magyarul eddig nem jelent meg, habár szerzõjét annak idején, fõleg szakkörökben,
Magyarországon is nagyon jól ismerték. Budapesten tartott elõadásokról olvasha-
tunk a könyvben, meg egy fogadtatásról, amely az 1960-as években a Magyar Tudo-
mányos Akadémián lett a tiszteletére megrendezve. Ennek a rendezvénynek a kö-
vetkezményeként egy nagy fontosságú, évtizedekig tartó, osztrák-magyar közös
tudományos vállalkozás jött létre.28 Ausztria, illetve Ausztria-Magyarország közös
minisztertanácsi jegyzõkönyveinek kiadásának projektjérõl van szó, egy akkoriban
még teljesen ritkaságszámba menõ, nyugat-keleti közremûködésrõl, amely a közben-
járására keletkezett és az õ vezetése alatt indult be. A projektrõl, illetve Engel-Jánosi
professzor szerepérõl a Magyar Napló történelmi folyóirat a következõket írja: „Az
osztrák minisztertanácsi jegyzõkönyvek kiadása az osztrák történetírás egyik legje-
lentõsebb vállalkozása. Kötetre menõ elemzõ cikkek és recenziók egész sora ecse-
telte ennek a hatalmas munkának a hozadékát. Érdemes is lenne egy […] kötetet
összeállítani [...]. Ezt a kötetet természetesen a vállalkozás történetével és elõtörté-
netével kellene kezdeni. Ez utóbbi színhelye – mint Szász Zoltántól tudom – Buda-
pest. Az 1960-as években a tekintélyes osztrák történész, Friedrich Engel-Janosi
kicsit körülnézett Magyarországon. Itt látta meg Komjáthy Miklós azon dokumentum-
kötetét, amely az elsõ világháborús minisztertanácsi jegyzõkönyveket tette közzé.
Kissé megdöbbent, és rögtön azt javasolta, hogy ilyet közösen kellene csinálni nagy-
ban.29 1970-ben ki is adta az elsõ kötetet, majd folyamatosan napjainkig mintegy
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26 Engel-Janosi… i.m. 1974. 294. p.
27 Engel-Janosi… i.m. 1974. 169. p.
28 Engel-Janosi… i.m. 1974. 287-288. p.
29 Engel-Jánosi ezzel szemben úgy emlékszik, hogy a javaslat egy magyar történésztõl – „ein ungarischer

Historiker” – származik. Engel-Janosi… i.m. 1974. 287. p.
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húsz vaskos kötet látott napvilágot. Ma már a bécsi Österreichisches Ost- und
Südost Institut (ÖOSI) és az MTA Történettudományi Intézete közti szakmai együtt-
mûködés keretében jelennek meg Ausztria, ill. 1867-tõl Ausztria-Magyarország kö-
zös minisztertanácsainak jegyzõkönyvei. Az 1970-es években kezdõdött az együtt-
mûködés, az 1990-es években közös tudományos tanácsot állítottak fel, amely a
vállalkozást lektorálással, szakmai megbeszélésekkel, anyagok elõkészítésével se-
gíti. Az 1848–1867 közötti idõszak anyagát az ÖOSI dolgozza fel, az 1867 utáni kö-
zös minisztertanácsi jegyzõkönyvek kiadása a magyar fél munkája. Eddig négy kötet
jelent meg a tervezett nyolcból.„ 30

Engel-Jánosi Frigyes olyan személyiségek társaságában élt és mûködött
együtt, mint Sigmund Freud orvosprofesszor; Arnold Schönberg zeneszerzõ; Habs-
burg Ottó politikus, közíró, az utolsó Habsburg-trónörökös; Ludwig Derleth, Hugo
Hantsch, Heinrich von Srbik, Arnold Toynbee történészek; Ezra Pound, Eric Voe-
gelin, Hanah Arendt írók és bölcsészek; Lise Meitner atomfizikus; Bartók Béla és fe-
lesége Pásztory Ditta. Sok jeles történész végzett és doktorált Frigyes professzornál,
mind Amerikában, mind Bécsben. Egynéhányat a legjobb bécsi diákjai közül önélet-
rajzában is felsorol. Közöttük szerepel Csáky Móric magyar származású, és a ké-
sõbbiek során jeles grazi és bécsi professzor és író is.31 Csáky egy magyarországi
lapnak adott interjújában nagy tisztelettel szól Engel-Jánosi volt tanárjáról, és mint
egyik legjobb tanárját említi meg: „Képzésem során három kiemelkedõ tanáregyéni-
séggel találkoztam: az egyikük [Friedrich] Kempf Rómában tanító medievista,32 a
második F. Engel-Jánosi, akinél disszertált, a harmadik pedig Heinrich Lutz.”33 A Bé-
csi Egyetem két alkalommal adott ki Engel-Jánosi tiszteletére tanulmánykötetet:
1963-ban, hetvenedik születésnapja alkalmából, illetve 1979-ben, a halálát követõ
évben. Mindkét könyvben találunk Engel-Jánosi Frigyes életével és életmûvével fog-
lalkozó alapos tanulmányt.34

Jánosi Engel Frigyes kétszer nõsült. Elsõ felesége a francia származású
Carlette Calmus volt, aki 1963. szeptember 18-án egy ritkán elõforduló vérbeteg-
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30 Miskolczy Ambrus: Mérföldkövek az osztrák-magyar közös múltban. Az osztrák minisztertanácsi
jegyzökönyvek tanulságai. In: Magyar Napló, 2003. december.

31 Engel-Janosi… i. m. 1974. 266. p. Itt említi Csáky Móricot is, és disszertációjának címét: „Der
Kulturkampf in Ungarn”(1967). Csáky Móric: Az operett ideológiája és a bécsi modernség. Kultúrtör-
téneti tanulmány az osztrák identitásról. Európa Kiadó, 1999. A könyv rövid bemutatása (recenziója)
alapján: „Csáky Móric a grázi egyetem professzora, a Habsburg-birodalom szellemi életének egyik
legkiválóbb ismerõje. Fõ kutatási területe a Monarchia eszme- és kultúrtörténete. Ez a munkája –
megközelítési módszereiben – több tudományág, így az irodalom-, a színház-, a zene- és a filozófia-
történet eredményeit hasznosítja. Csáky számára az operett olyan reprezentatív mûfaj, amely mûvé-
szileg talán a legadekvátabb módon fejezi ki a többnemzetiségû állam társadalmi viszonyait, antro-
pológiáját és a birodalom polgárainak a társadalomhoz és az államhoz való viszonyát.”
Http://www.konyvlelo.hu/index.php?id=termekek&art_id=104854&search_co.

32 Friedrich Kempf (Wiesbaden 1908-2002 Köln) kat. teológus, német történész és egyháztörténész,
1940-1978 közt Rómában tanár a Gregoriana Pápai Egyetemen. (Az interjúban „Friedrich” helyett,
tévesen „Wilhelm” áll.)

33 Heinrich Lutz (1922-1986), történész, 1966-1986 közt a Bécsi Egyetem történelmi tanszékének ve-
zetõje. Több munkája jelent meg közösen Friedrich Engel-Jánosival. Az interjúhoz lásd: Deák Ágnes:
Európa kicsiben. Beszélgetés Csáky Móriccal. In: AETAS 1998/2–3.

(http://www.aetas.hu/1998_2-3/98_2-3-12.htm)
34 Fellner… i.m. 1963. 307. p. Lutz… i. m. 1979.
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ségnek lett az áldozata. Lányuk Magda (Madelaine, 1929) James McMullen-hez
ment feleségül (sz. 1934). Két lányuk született: Carlette (sz. 1958) és Margaret (sz.
1960). Margaret McMullan írónõ, forgatókönyv író. Nevével biztosan fogunk még
találkozni. Nemrég adták ki új regényét. Férje Patrick O´Connor (sz. 1963).35 Fri-
gyes második felesége Christiane Reuther (*1923) volt.

Jánosi Engel Rudolf (Rudi, Oberdöblingen 1895 – Koniuchy, orosz front, 1916)
Jánosi Engel Mór második fia hõsi halált halt az 1. világháborúban. Frigyes

bátyja önéletrajzában rendkívül tehetséges fiatalemberként emlékszik meg róla.
Orvosi pályára készült, a háború kezdetén negyedik szemeszterét végzõ medikus.
Egyetemi elõképzése miatt eredetileg egészségügyi osztagba sorozták be, de sa-
ját kérésére harci egységbe helyezték át, ahol hõsi halált halt. 36

A negyedik nemzedék, dédunokák
Jánosi Engel Rózsa, Stein Marcelné (Rózsi, Pécs 1910. június. 14. – New

York, 2000. november 4) – Jánosi Engel Róbert lánya.
Stein Marcelné Jánosi Engel Rózsa nevével és személyével találkoztunk

már az apjáról szóló fejezetben, illetve a Vörös Andreától származó idézetekben.37

Rózsa szülei, Róbert és Krausz Marianna 1915-ban elváltak, ezért éveken keresztül
félévenkénti cserékkel, felváltva, édesapjánál Pécsett, vagy édesanyjánál Üszögön,
késõbb Budapesten kellett tartózkodnia.38 Hazájában kezdett iskolai képzését
Bécsben, majd Svájcban, Lausanneban folytatta. Habár egyetemet ekkor nem
végzett, nagy mûveltségre tett szert, amelyhez nyilvánvalóan a pécsi apai, illetve
nagyapai ház szellemi atmoszférája lényegesen hozzájárultak. Fõleg a zene és az
irodalom terén voltak kiváló ismeretei, amellett kifogástalanul beszélt több idegen
nyelvet (1948 után oroszul is megtanult). Budapesten Bálint Alice neves gyermek-
pszichológussal, pszichoanalitikussal és körével való kapcsolata nagy befolyással
voltak fejlõdésére és késõbbi magatartására. 1934-ben házasságot kötött Stein
Marcellel (1901–2002), a Magyar Pamutipar Rt. fõmérnökével, aki Stein Sándor,
nevezetes volt MÁV fõmérnöknek volt a fia. 1936 született Anna Mária lányuk, majd
1938-ban fiuk, János Gábor. A német megszállás idejét élve vészelték át. A háború
után a család idõlegesen Pécsett élt, ahol fel próbálták éleszteni a háború idején el-
kobzott és lezüllesztett családi vállalatokat. Az 1948-as államosítás után visszaköl-
töztek Budapestre, az 1956-os forradalom leverése után pedig elhagyták az orszá-
got. New-York-ban telepedtek le, ahol Rózsa 54 évesen egyetemet végzett, és
könyvtárosi diplomát szerzett. A new-yorki Columbia Egyetem Könyvtárának kö-
zép-európai irodalom részlegében kapott munkát. Itt az évek folyamán több fontos
projekt létrejötténél játszott mérvadó szerepet. Ezek közül megemlítjük a budapesti
és a bécsi állami könyvtárakkal folytatott könyvcserefolyamat kialakításában játszott
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35 http://www.margaretmcmullan.com/aboutmargaret.html.
36 Engel-Janosi… i.m. 1974. 54. p.
37 A továbbiakban fõleg a Stein Annától írásban kapott információkra támaszkodom.
38 Rózsa édesanya második férjével, üszögi Grósz Imrével(?), elõbb ennek üszögi birtokán, késõbb

Budapesten éltek.
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szerepét. Egy másik, általa kezdeményezett projekt nemzetközi hírnévhez juttatta: a
„Hungarian and Austrian oral history project”-rõl van szó, melynek keretében kiemel-
kedõ személyiségekkel és közeli hozzátartozóikkal folytatott beszélgetéseket rög-
zített. Interjúpartnerei fõleg Amerikában élõ emigráns magyar és osztrák intellek-
tuelek, mûvészek, ill. hajdani politikusok voltak. Kutatómunkájának eredményei a
new-yorki Columbia Egyetem könyvtárában, meg a budapesti Széchényi Könyvtár-
ban találhatóak. Stein Rózsa jelentõs érdeme, hogy az õ közbenjárásának és tett-
erejének köszönhetõen került felállításra a Columbia Egyetem keretében Bartók
Béla zeneszerzõ mellszobra. Élete utolsó éveiben többször meglátogatta Magyaror-
szágot. 1978-as pécsi látogatása alkalmával a Janus Pannonius Múzeumnak ado-
mányozta a már említett, édesapjáról készült bronz mellszobrot. Stein Marcelné Já-
nosi Engel Rózsa New Yorkban hunyt el, de földi maradványai végsõ helyét Pécsett,
a Belvárosi Templomban (Dzsámi), édesapja kriptájában kapta meg.

Jánosi Engel Pál gyermekei – Clarisse és Péter
Janosi Engel Clarisse (Sissy) (Pécs, 1925)

Fiatalon, 1946-ban, a család Amerikába érkezésének évében feleségül ment Hen-
ry Arnholdhoz, egy németországi (Drezda) származású bankárhoz, aki a New
York-i, Arnhold & S. Bleichroeder családi banknak volt az elnöke. A házaspár New
York City-ben él, két gyerekük született: Michele Elisabeth (Shelly, 19512007) és
John P. Arnhold (sz. 1953), aki a családi bank jelenlegi elnöke.

Janosi Engel Edgar Peter, PhD, mai neve: Peter E. de Janosi (sz. Pécs,
1928. június 26)

Rendkívül eredményes szakmai pályát futott be, melynek folyamán nemzet-
közi ismertségre tett szert. Osztrák enciklopédiákban (Janosi Engel Frigyessel kö-
zösen) osztrák származású amerikai gazdasági statisztikusként és közgazdász-
ként tartják számon. A magas kitüntetésekkel, több doktori címmel – köztük a
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, és az Orosz Tudományos Akadémia
tiszteletbeli doktori titulusaival – rendelkezõ Janosi Engel Peter, az utolsó Pécsett
született Janosi Engel, Chappaqua-ban, New York Államban él, ahol családnevét
De Janosi -ra változtatta meg. Peter E. De Janosi Pécsett járt elemi iskolába, azu-
tán családjával Brünnbe, az akkori Csehszlovákiába költözött, ahonnan édesany-
ja, Ornstein Kitty származott. Gimnáziumi tanulmányait itt kezdte meg, majd a csa-
lád 1941-ben visszaköltözött Pécsre, ahol Péter a pécsi cisztercita gimnáziumban
tanult tovább. Szerencsés véletlennek köszönhetõen túlélte a háborút és a zsidó
deportálást 1944-ben. 1946-ban Svájcon és Mexikón keresztül az Amerikai Egye-
sült Államokba emigrált, ahol a Michigani Egyetemen közgazdasági tanulmányokat
folytatott, ahol késõbb együtt dolgozott a híres magyar származású tudóssal, Kato-
na Györggyel, és a Nobel díjas Lawrence Kleinnel.39 Tanulmányait 1956-ban a
doktori fokozat megszerzésével fejezte be. Az egyetem befejezése után, egy nagy
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39 Katona György: http://de.wikipedia.org/wiki/George_Katona. Lawrence Klein:
http://www.nobel-winners.com/Economics/lawrence_robert_klein.html.
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olajvállalatnál (Exxon) kapott állást, ahol ún. macroökonómiai modelleket szer-
kesztett és különbözõ, közgazdasági kérdésekkel kapcsolatos szakcikkeket írt.
Késõbb a „Ford Foundation”-hez, az akkori legnagyobb amerikai alapítványhoz
került.40 A Ford Alapítvány számos részlegén megfordult, foglalkozott például a
kutatókat támogató ösztöndíjprogramok (fellowship programs) fejlesztésével, a tu-
dományos kutatási programok pénzelésével, valamint egyetemek anyagi támoga-
tásával is. Az 1960-as évek végén, illetve az 1970-es évek elején, az ösztöndíj-
programok egyikének a keretében foglalkozott az akkori budapesti Marx Károly
Egyetem oktatóinak az amerikai egyetemeken történõ továbbképzésének az irá-
nyításával. Ez alatt gyakran hazalátogatott szülõföldjére. 1980-ben a „Russell
Sage Foundation” alapítvány tagja és alelnöke (vice-president) lett, ahol számos,
könyvformában kiadott társadalomtudományi tanulmány finanszírozásával foglal-
kozott. Ugyanebben az idõszakban, 1986–1990 közt a Rockefeller Foundation ke-
retében is tanácsadóként mûködött,41 és az International Institute for Applied
Systems Analysis (IIASA) Laxenburg, Ausztria ügyintézési tanácsának is tagja
lett.42 Az IIASA egy nagyfontosságú, nemzetközi (kelet-nyugati) kutatási szerve-
zet, amely számos globális kérdéssel, például a környezetvédelemmel, vagy a né-
pességnövekedéssel foglalkozik. 1990-ben kinevezték az IIASA vezérigazgatójá-
nak, amely tisztséget hat évig töltötte be. Ezen idõ alatt Ausztriában élt. Az
igazgatósága egybeesett a hidegháború végével, ami az IIASA, mint átfogó, ke-
let-nyugati jellegû szervezet számára, nagyméretû átszervezések szükségességét
hozta magával, ami Péter részére ugyanakkor, rendkívül nagy és jelentõségteljes
szakmai kihívást jelentett, amelyet sikeresen tudott véghezvinni. Nyugdíjba vonu-
lásának évében, 1996-ban, több magas díjban és kitüntetésben részesült, ezek
közt, a „Honorary Scholar, International Institute for Applied Systems Analysis”, az
osztrák állam „First Class Cross of Honor for Science” (Das Österreichische
Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse), és Bécs tartomány és város
„The Golden Decoration, Province and City of Vienna, (das Goldene Ehren-
zeichenfür Verdienste um das Land Wien) kitüntetések. Nyugdíjaztatása után
visszatért az Amerikai Egyesült Államokba, ahol mint tanácsadó, továbbra is tevé-
keny maradt. Kétszer nõsült; elsõ felesége Nancy McLellan (1929–2006), második
felesége Monica Reis (*1936). Három fia és két unokája van: Paul (*1959, elsõ há-

zasságából) � Lydie Szabó (*1957); Nicholas (*1965) és Alexander (*1968) �

Amber Schowalter (*1968), gyermekeik: Max (*1999) és Evan (* 2003).

Moskovits István (1905 körül – 1980 körül) – Loránt (Löwy) Lipótné, Jánosi Engel
Berta unokája.
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40 Ford Alapítvány: „al. 1936. (New York); adományaival hazai és nemzetközi problémák megoldását
segíti. Hat területen támogat programokat: városi és falusi szegénység, emberi jogok és társ.-i igaz-
ságszolgáltatás, kormányzat és pol. irány, okt. és kultúra, nemzetközi kapcsolatok. Elsõsorban e ki-
emelt feladatok megoldásához járul hozzá anyagilag.”
http://human.kando.hu/pedlex/lexicon/F6.xml/Ford_Alapitvany.html

41 http://www.russellsage.org/
42 http://www.iiasa.ac.at/
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Jeles személyiség, Rómában élt, közismert szakember volt állatállományi
kérdésekben, nemzetközi tekintélynek örvendett. Az ENSZ egyik legnagyobb sza-
kosított szervezetének, a Rómában székelõ Mezõgazdasági és Élelmezési Világ-
szervezetnek, angolul FAO-nak volt az alkalmazottja, amely szervezeten belül a
Málta állam állandó képviselõje tisztséget töltötte be.43 Az EÁSZ (Európai Állatte-
nyésztõk Szövetsége) alapítói közé tartozik. Moskovits István szerepérõl és jelen-
tõségérõl dr. Andrea Rosati PhD, az Európai Állattenyésztõk Szövetsége (EÁSZ)
fõtitkárának egy 2005-ben elhangzott beszédében a következõképpen vélekedik:
„Magyarország és az EÁSZ közötti együttmûködés sok évvel ezelõtt kezdõdött és
mindig szoros és sikeres volt. A magyarok kulcsszerepet játszottak a Szövetség
létrehozásában, fejlesztésében és a mai napig aktívan segítik munkánkat. Nem
merném felvállalni, hogy minden egyes magyar szakember nevét felsoroljam, akik
napjainkig közremûködtek az EÁSZ munkájában, illetve a tanácskozásokon részt
vettek, hiszen ezeket a neveket Önök nálam bizonyára jobban ismerik. Engedjék
meg, hogy kiemeljek néhány személyt, akiknek ez alkalommal szeretném köszö-
netemet kifejezni munkájukért. – Az EÁSZ alapítói közé tartozik Moskovits István,
akit 1930-ban, az akkori magyar mezõgazdasági miniszter, Kállai Miklós küldött
Rómába, hogy a Nemzetközi Mezõgazdasági Hivatallal (amely a FAO elõdjének
tekinthetõ) vegye fel a kapcsolatot. Moskovits e nemzetközi intézmény munkatár-
saként az állattenyésztésért volt felelõs. 1937-ben javaslatot tett a 4. Nemzetközi
Állattenyésztési Kongresszus megszervezésére, amelynek 1939-ben Svájc helyet
is adott volna, azonban a II. világháború terveit keresztülhúzta. Végül 1947-ben,
már mint FAO szakértõ, Zürichben megszervezte ezt a konferenciát. Személyének
egyebek mellett azért is nagyon hálás lehet az EÁSZ és jómagam is, hiszen olasz
vagyok, hogy a Szövetség székhelye Moskovits közbenjárására került Rómába,
ahol õ is dolgozott. Moskovits hosszú évek kitartó munkája gyümölcseként 1954-
ben a FAO hivatalosan is elismerte Szövetségünket, mint az európai állattenyész-
tõk hivatalos szervezetét. […] Másik nagyon meghatározó és kimagasló személyi-
sége az EÁSZ történetének Horn Artúr professzor, […] Kevésbé ismert, hogy a
Szövetség fõtitkári pozícióját Czakó József professzor is betöltötte egy rövid ideig
az 1950-es évek elején, akit Moskovits ajánlott erre a feladatra”44 Felesége, Vivaldi
Mária (?–?), elõkelõ olasz arisztokrata családból származott; gyermekeik nem vol-
tak.45

Ürögdi György (Moskovits György; Nagyvárad, 1904. július 8. – Budapest, 1987.
január 14.) – Loránt (Löwy) Lipótné, Engel Berta unokája.

Alig ismert, hogy Ürögdi György, a híres magyar történész és történelmi író,
jánosi Engel Adolf dédunokája. A Magyar Életrajzi Lexikon a következõket közli
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43 Lásd pld.: http://www.eaap.org/docs/newsletters/Former%20Newsletter/42/sec4.html;
http://www.fao.org/DOCREP/005/AD014E/AD014E12.htm;

44 A Magyar Állattenyésztõk Szövetsége (MÁSZ) újraalapításának 10. évfordulójára, 2005. október
12-én, a Vajdahunyad várban rendezett jubileumi emlékülésen elhangzott beszédbõl.
(http://www.allattenyesztok.hu/jubileum.php)

45 Jánosi Engel Péter közlései alapján.

83
PSz_2009-04.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\2009-04-Tel\2009-04-Tel_10.vp
Thursday, February 14, 2013 11:24:03 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



róla: „Ürögdi György, Moskovits (Nagyvárad, 1904. júl. 8. – Budapest, 1987. jan.
14.): történész, a történelemtudomány kandidátusa (1966). Egyetemi tanulmányait
Freiburgban, Münchenben és Bernben végezte (1922–1926). Bernben közgazda-
sági doktorátust (1926), a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen ókori történelem-
bõl bölcsészdoktori oklevelet szerzett (1938). 1926-tól a Pesti Magyar Kereskedel-
mi Bank nagyváradi, 1928-tól pécsi, 1942-tõl budapesti tisztviselõje, 1948-ig, mint
cégjegyzõ, 1945-48-ban a bank üzemi bizottságának elnöke. 1948-49-ben a Minisz-
terelnökség Országos Könyvhivatalának osztályvezetõje, 1949–52-ben a Népmûve-
lési Minisztérium, 1953–58-ban a Képzõmûvészeti Fõiskolán csoportvezetõ. 1958-
tól nyugdíjazásáig (1965) a Budapesti Történeti Múzeum római kori csoportjának
és az Aquincumi Múzeumnak a vezetõje. Római kori gazdaság- és politikatörténet-
tel foglalkozott, jelentõs tudomány-, népszerûsítõ munkássága. Fõ mûvei: Die
Handelsbeziehungen zwischen der Schweiz und Rumänien mit besonderer Be-
rücksichtigung der Wirtschaftsverhältnisse (Bern, 1926); Lucius Cornelius Sulla
(Pécs, 1938); A régi Róma (Budapest, 1963); Róma kenyere, Róma aranya (Buda-
pest, 1969); Kleopátra (Budapest, 1972); Kard és törvény. Marius és Sulla kora
(Budapest, 1974); Nero (Budapest, 1977).”46

Ürögdi könyvei idegen fordításokban is megjelentek és ma is keresettek,
egyes címek pedig a történelem szakos egyetemisták olvasmányainak jegyzékén
is szerepelnek. Így például, az általa fordított Julius Caesar: „A polgárháború”, (Bu-
dapest, 1968), továbbá „Kard és törvény. Marius és Sulla kora”, és „Kleopátra”.47

Az interneten Ambrus Judit irodalomkritikus, „Róma” könyvét áradozó szavakkal
útikalauzként ajánlja magasabb igényû olaszországi turisták részére. „Olyan úti-
könyv […], amelyik szépirodalmi stílussal, s igaz, mély szenvedéllyel akarja bemu-
tatni választott tárgyát, a várost. Ürögdi Róma könyve fantasztikus élmény. Mert
írója úgy mutatja be az Örök Várost, hogy minden sorából, minden mondatából
szenvedélyes szeretet árad. Szeretet és tisztelet” – lelkendezik Ambrus.48 Felesé-
ge Lamprecht Erzsébet (?–?) volt. Fiuk, Ürögdi Tamás (sz. 1944), Gyulás Évát (sz.
1949) vette feleségül. Az õ gyermekük Ürögdi Zoltán (sz. 1980).

Fischer Leopold / Prof. Agehananda Bharati (Bécs, 1923. április 20. – Pittsford /
New York, 1991. május 14.) – jánosi Engel Marianna unokája.

Adolfnak ez a dédunokája is kimondottan érdekes személyiség: világhírû
szociál-antropológus és indológus. Buddhista vallásra tért át, és nevét Agehananda
Bharati–ra változtatta. Neve és 500-nál több publikációjának címe az interneten
számtalan helyen található, fõleg angol és német, de magyar nyelvû Web-lapokon is.
Az alant közölt adatok két angol nyelvû életleírásából származnak.49

Már gyermekkorában megtanulta a klasszikus hindi és szanszkrit nyelveket.
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46 http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/index.html
47 http://delfin.unideb.hu/~history/okor/kotelezo.html
48 Ambrus Judit [book info] Ürögdi, György: Róma. Panoráma, Budapest/1969.

http://www.readme.cc/hu/koenyvtippek-es-olvasok/koenyvtipp/showbooktip/1129/
49 http://www.maxwell.syr.edu/moynihan/programs/sac/funding/bharati/index.asp ;

http://www.mnsu.edu/emuseum/information/biography/abcde/bharati_agehananda.html
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A bécsi Akademisches Gymnasiumot 1941-ben fejezte be, utána a bécsi egyetem
orientalisztikai és etnológiai fakultásain tanult 1948-ig. A háború idején (érdekes
módon, „félzsidó” létére) a „Szabad India” légiónál teljesített szolgálatot.50 Kiváló
hindi nyelvismerete miatt mind társai, mind az ellenség gyakran valódi hindunak
vélték. A háború idején tett expedíciók eredményeként szenvedélyévé válnak a
nagy (tanulmányi) utazások, ami élete végéig egyik legfontosabb tevékenysége
lett. Leghíresebb teljesítménye ezen a téren egy legendás 1500 km-es gyalogtúrá-
ja, amit hindu koldus szerzetesként tett meg. Egyetemi tanulmányai elvégzése
után Indiába ment, buddhista kolostorba állt be, szerzetes lett és magas fokú tanul-
mányokat végzett. Nevét 1951-ben változtatta meg. Szerzetesi tanulmányaival egy
idõben maga is tanított – többek között – Delhiben, Banarasi/Varanaziban, a
Nalanda Egyetemen, Bangkokban, Tokióban és Kiotóban. 1956-ban került az
USA-ba a washingtoni egyetemre, onnan Sziracusába, ahol 30 évig tanított. Köz-
ben a világ számos helyén vendégtanárként is mûködött: Hawaiion, Nagy-Britanni-
ában, Michiganben, Oroszországban, Németországban, Írországban stb. Renge-
teg kitüntetésben is részesült és számtalan tudományos szervezetnek rendes,
levelezõ vagy tiszteletbeli tagja volt. Legjelentõsebb mûvei: The Tantric tradition.
London, 1966; The Light at the Center: Context and Pretext of Modern Mysticism.
Santa Barbara, 1976; The Ochre Robe : An Autobiography. Second Revised
Edition, with New Epilog. Santa Barbara, 1980. (Önéletrajz).

Kiváló kultúrtörténeti jelentõségét és szerepét érzékelteti, hogy több nemzet-
közileg ismert író és kutató hivatkozott mûveire, köztük Kösztler (Koestler) Artur ma-
gyar származású író és Claudio Mutti professzor, olasz történész, író, filozófus.
Kösztler, egy magyarul is megjelent könyvében köszönetét fejezi ki Agehananda
Bharati tanárnak a könyv írásánál nyújtott segítségért: „Mélységes köszönettel tarto-
zom Szvámi Agehananda Bharatinak (Dr. Leopold Fischer) és […], hogy elolvasták,
türelmesen megbírálták, korrigálták kéziratomat, munkámat javaslataikkal, bátorítá-
sukkal segítették.”51 Mutti, aki egy ugyancsak magyarul is megjelent munkájában
Bharatira hivatkozik, forrása szerzõjét illetõen, megjegyzi: „Az osztrák Agehananda
Bharatiról van szó, aki professzor és »practicing Tantric yogi«, s ugyanolyan távol áll
az ortodox hinduizmustól, mint a filonácizmustól.”52

Az ötödik nemzetség – ükunokák
Jánosi Engel Rózsa és Stein Marcel gyermekei – Anna és Szikla Gábor

Stein Anna Mária (sz. Budapest, 1936. április 23.)
A Párizsban élõ festõ és szobrász Stein Anna intenzív kapcsolatot tart az óhazával,
1972 óta rendszeresen látogat Pécsre és Komlóra is. Mûvészetérõl francia honlap-
ján informálódhatunk.53 Ugyancsak a weben található egy magyar szöveg is:
„1954–56: Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola; 1957–62: École des Beaux-Arts de
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50 Édesanya zsidó volt, a zsidó vallási törvények (Háláhá) alapján is annak számított.
51 Arthur Koestler: A lótusz és a robot, elsõ rész, India. Terebess Kiadó, Budapest, 1999.
52 Mutti, Claudio: Létezett-e “mágikus nácizmus”? Fordította: Dávid Andrea. In: Tradíció. A Metafizikai

Tradicionalitás Évkönyve 1999. Kvintesszencia Kiadó, Debrecen, 1999.
53 http://www.artotal.com/crea/anna_stein/
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Paris, mesterei: Rozsda Endre, Victor Brauner, Jean Souverbie, Jean Aujame.
Kondor Bélát is mesterének tartja. Párizsban él. A ’60-as években a geometrikus
és lírai absztrakt jellemezte munkáit. Festményeit dús drapériába burkolt, térben
lebegõ figurák, a mozgás, a színárnyalatok gazdagsága, a hideg és meleg színek
együttes használata jellemzi. Az Öböl-háború az asszír-babiloni mûvészetre irá-
nyította figyelmét (Vénusz fürdése, 1993; Háború és béke, 1993; Arkangyal és
Sibylla, 1996). Bronzba öntött szobrai többnyire a festményeken megformált figu-
rákkal rokon vonásokat mutató emberi alakokat ábrázolnak (Múzsa, 1994). Párizs
17. kerületének egyik lakóépületét (27/29, rue Navier) monumentális absztrakt
faliképe díszíti (1987). Budapesten, a Margit-híd pesti hídfõjénél helyezték el a nyi-
lasok által Dunába lõtt áldozatok emlékére, kerámialapokból összeállított Égbekiál-
tó (1990) c. emlékmûvét. 1993-ban avatták fel a quimperi katedrális általa tervezett
üvegablakát.”54

Stein Anna kétszer házasodott, elsõ férje Szendy Arisztid (sz. 1936) szob-
rász volt. Fiuk, Szendy István (Stéphane, sz. 1965), szintén mûvész; felesége
Isabelle Le Fouest, nekik két gyermekük van: Olivia (sz. 1993) és Matthias (sz.
1996). Stein Anna második férje Nourredine Abdi dr. (Medea/Algéria, sz. 1929. au-
gusztus 15.).

Szikla Gábor (Stein János Gábor; Budapest, 1938. május 5.)
1956-ban érettségizett, egyetemi tanulmányait a budapesti Mûegyetemen kezdte
meg, de a forradalom után elhagyta az országot. Tanulmányait a németországi
Kasselben folytatta, majd az Egyesült Államokban fejezte be. Mérnökként atom-
erõmûvek szabályozására specializálódott. Felesége Anna Niewadomska (sz.
1958), lengyel származású ügyvédnõ. Gyermekük nincs.55

Janosi Engel Clarisse, Arnhold Henry felesége, gyermekei.
Michele Elisabeth (Shelly) Arnhold, (1951–2007) híres amerikai mûlovar-

nõ volt (úrlovasnõ/equestrianne). 2007-ben egy tragikus lovasbalesetnek lett az ál-
dozata. Saját családja nem volt. Személyével kapcsolatosan számos cikket lehet a
neten találni, köztük egy gyászjelentést.56

John P. Arnhold (sz. 1953) nevezetes bankár, apja utódaként az Arnhold &
S. Bleichroeder családi bank jelenlegi elnöke. Felesége, Jody Gottfriend (sz.
1943). Két gyerekük van: Paul (sz. 1984) és Julia (sz. 1987).
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54 Cserba Júlia - Torday Alíz, Elektronikus Felsõoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár,
http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b63/muvesz_6528.html

55 Stein Anna írásbeli közlése alapján.
56 „Deaths Michele Elizabeth (Shelly) of Bethel, CT, July 23, 1951-December 23, 2007, beloved daughter

of Clarisse and Henry Arnhold and sister of John (Jody), aunt of Paul and Julia. Shelly was a nationally
renowned equestrienne. She passed away unexpectedly, while on her horse, pursuing her passion. In
addition to her competitive successes, she also bred horses and was a compassionate animal-lover,
who cared for animals of all kinds. Most importantly, she leaves a wide circle of friends and family who
admired and loved her. A memorial service will be planned for the early part of 2008.„ The New York
Times: December 30, 2007.
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=990DE5DD1F3AF933A05751C1A9619C8B63
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Jánosi Engel (De Janosi) Péter gyermekei, Paul, Nicholas és Alexander
De Janosi Paul (sz. 1957) diplomás gépészmérnök és fizikus; néhány évig az

IBM cégnél dolgozott, aztán más jelentõs vállalatoknál vezetõ beosztásokban, ma
pedig igazgatója egy nagy amerikai management tanácsadó cégnek (Alliance). Fe-
lesége, a magyar származású Szabó Lydie (sz. 1968?), aki közgazdaságtant és a
politikai tudományokat tanult és szintén fényes karriert futott be; gyermekük nincs.

Janosi Nicholas (sz. 1965) gazdasági egyetemet végzett és egy amerikai
nagyvállalat keretében (Reuters-Thompson) marketinggel foglakozik. New-York-
ban él, nem nõs.

De Janosi Alexander (sz. 1968) egyetemet végzett grafikus (designer) és
egy new-yorki grafikus cég társtulajdonosa. Felesége, Amber Showalter (sz.
1968), szintén grafikus. A New-York állambeli Chappaqua-ban élnek, és két gyer-
mekük van: Max (sz. 1999) és Evan (sz. 2003).57

Végszó
Takács István, Dénes Gizella írónõ anyai nagybátya, aki 1897–1935 között a

Jánosi birtokhoz tartozó Mecsek-Jánosi község katolikus papja volt, 1899-ben egy
magyar és német nyelven megjelent könyvecskét írt taníttatójáról, jánosi Engel
Adolfról. Cikkünk befejezéséül találónak véljük könyvének szavaiból egynéhányat
idézni. Amit Takács itt Adolfról mond, az értelem szerint, úgy véljük, minden bi-
zonnyal éppen úgy ráillene Adolf számtalan utódjára is, amelyekkel a cikk soraiból
megismerkedhettünk. Íme az idézet:58 „Hõsökrõl regélnek a csaták krónikásai, em-
lék-szobrok ezrei hirdetik a múlt nagy férfiainak dicsõségét, minden nemzet ünnepli
nagy alakjait. – De az utódok ezen hódolata tulajdonkép mit is magasztal? Nem
egyebet, mint a törhetetlen hõs akaraterõt, mely nélkül nem tud remekelni a szellem
s mely nélkül önfeláldozóan hatni a testi szervezet sem képes. Ez az elszánt aka-
rat-erõ képezi jánosi Engel Adolf legjellemzõbb tulajdonságát, mi által az ipar terén a
„nagy" nevet kiérdemelte. […] Nem reklámot csinálni, nem hízelgõ tömjént gyújtani
akartam e sorokban. Csak nem rég is tudomásommal egyesek a jánosi »Engel« ne-
vet hason hangzású névvel helytelenül összetévesztve említették, mi rám nézve
feszéjezõleg hatott; miért is a helyes személyismeret megóvására céloztam, midõn
jánosi Engel Adolf életébõl a néhány érdekes vonást megírtam. – Az Ég áldása
Jóltevõm s családjára! Jánosi, 1899. június 24. Takács István plébános.”
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57 Érdekes kiegészítés Cserkúti Engel Miksa (Max, Pécs 1857– 1933), Adolf unokaöccsének személyé-
hez, akivel a cikk elsõ részében már találkoztunk: Egy 2007-ben megjelent, „100 éves az utasbiztosítás
– egy magyar ötlet” címû cikkben a következõket olvashatjuk: „Cserkúti Engel Miksa, a pécsi üzletem-
ber […] 1907. május 9-én létrehozta az Európai Áru- és Poggyász Biztosító Rt-t, a világ legelsõ, erre
szakosodott biztosítóját. A pécsi fakereskedõ találmányának tíz év alatt akkora sikere lett, hogy Euró-
pa-szerte 17 leányvállalatot épített ki. […] A [második] világháború és az államosítás után közel négy
évtizedig szünetelt a tevékenysége Magyarországon, csak 1989-ben indult be újra a hagyományos
utasbiztosítások értékesítése.” Cserkúti Engel Miksa nevével ma számtalan biztosítási társulat reklá-
moz Magyarországon és világszerte. (Gondola 2007. http://www.gondola.hu/cikkek/53341)

58 Takács István: Jánosi Engel Adolf. Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Rt., Pécs, 1899.; Takács Stefan:
Adolf Engel de Jánosi. Uebersetzt von Anna und Martha Loewy. Actiendruckerei Fünfkirchen 1899.
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BIRÓ JÓZSEF

RIEGEL ANTAL BÁNYAMÉRNÖK

A 19. század közepétõl kibontakozott pécsi szénbányászat egyik alapvetõ
problémája volt, hogy viszonylag távoli felhasználókhoz kellett a szenet elszállítani.
Így tudták csak megfelelõ mennyiségben biztosítani a folyamatos termelést és ér-
tékesítést. Kétségtelen viszont, hogy alapvetõen ezek a felhasználók (folyami és
tengeri szállítás, vasipar stb.) támasztották magát a termelési igényt is. A Moh-
ács-pécsi vasút megépítése sokat javított a helyzeten, de végül a tengelyen való
szállítás és többszöri átrakodás növelte a pécsi szén eladási árát, ennélfogva ron-
totta versenyképességét a rivális szállítókkal szemben.

Kézenfekvõ volt tehát, hogy az érdekeltek keresték a helyi felhasználás, a
magasabb feldolgozottság lehetõségét. Részben adva volt pl. a téglagyártással,
de igazán a helyi vasgyártás teremtett volna helyben jelentõsebb fogyasztást.

Riegel Antalról megjelent korábbi dolgozatunkban az akkori legjobb tudá-
sunk szerint követtük nyomon Pécsre érkezését, itteni tevékenységét és további
munkáit Pécsbányán, Somogyon, Hosszúhetényben és az északmecseki terüle-
ten.1 Riegel, mielõtt Pécsre jött, most már bizonyosan tudjuk, amit akkor még csak
sejteni lehetett, hogy Mahr Ostrauban, vagyis Ostravában, dolgozott egy brikett-
gyárban. Itt igazgatói állása volt. Ezt saját maga írta le a György-bánya részvény-
társaságba vitelét elõkészítõ értékelõ elemzésében.

Riegel megfogalmazása szerint „többévi fáradozás eredményeképpen sike-
rült” Pécsett fekete kõszénbõl „préselt ásványi szenet”, brikettet elõállítani. A sza-
badalmat 1858-ban nyújtotta be. A késõbbiekben az eredeti szabadalmat többször
módosította. Elõször 1861. június 3-án, „javítás a brikett gyártásában” címmel,
majd ismét javítás címszó alatt, 1865. június 18-tól, illetõleg 1865. augusztus 28-án
a „brikett elõállítása a migma nevezetû szerrel” megnevezés alatt változtatott az
adalékanyag összetételén. 2

Tudtuk róla, hogy jó családi kapcsolatokkal rendelkezett Bécsben (Riegel
Vilmos az unokaöccse Bécsben élt), ennek, és természetesen szakértelmének,
köszönhette a Victoria Rt-nél betöltött folyamatos, magas állását. Csak most derült
ki kapcsolata a legmagasabb magyar és monarchiai kormánykörökkel.3

Szinger Bálint bányamérnök, aki utódja lett Nagymányokon a bánya vezeté-
sében, nekrológjában írja, hogy „Riegel Antalban a selmeczi akadémia egyik leg-
öregebb hallgatója hunyt el, hamar követte volt iskolatársát Szlávy koronaõrt.”4

Szlávy József bányamérnökrõl ismert, hogy bányamérnöki képesítését Selmecbá-
nyán szerezte 1844-ben, így valóban iskolatársa lehetett Riegel Antalnak. Szlávy
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1 Biró József: Riegel Antal bányamérnök és bányavállalkozó (1819–1900) = Pécsi Szemle, 2004. ta-
vasz 46–51. p.

2 Hosszabbított szabadalmak = Bányászati és kohászati lapok, 1870. 24. szám, 192. p.
3 Babics András: Az észak-mecseki kõszénbányászat története. Pécs, 1955. 34. p.
4 Szinger Bálint: Halálozás, Riegel Antal = Bányászati és Kohászati Lapok, 1890. 283. p.
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egész életét – ma úgy mondanánk – a közigazgatásban töltötte. Volt budai kamarai
titkár, minisztériumi államtitkár, többszörös miniszter, köztük földmívelés-, ipar- és
kereskedelemügyi, pénzügy- és közoktatásügyi miniszter, valamint nem utolsó
sorban miniszterelnök (1872–1874).

Ezen információk alapján világosabbá válhat hogyan tudta egy vidéken élõ
bányász hivatalos ügyeit zökkenõmentesen intézni. Folyamatosan kutatási terüle-
teket kötött le, bányatelkeket adományoztatott esetenként a saját részére, máskor
pedig megbízói számára. Mindez természetesen semmit sem von le szakmai ké-
pességeibõl, viszont jelzi eltökéltségét és az ügyek iránti elhivatottságát.

Szintén a nekrológban olvasható, hogy „Riegel Antal neve a pécsvidéki kõ-
szénbányászat megalapítása és fellendülésével szoros kapcsolatban van, hiszen
õ telepítette Carolina és György aknákat, mely utóbbi telepen õ állította fel az elsõ
aknaszállításra szolgáló gõzgépet. A megboldogult, mint Pécs vidékét kiválóan is-
merõ geológus és bányász volt ismeretes, kire Hantken a magyarországi kõszén-
telepeket tárgyaló munkájában többször hivatkozik.”

Riegel Antal a pécsi vasérckutató
Alaposabb elemzést igényelnek a nem kõszénre, hanem egyéb természeti

kincsekre vonatkozó kutatásai. Ezek közül kiemelkedik a mecseki vasérc elõfordu-
lásához kapcsolódó ismeretek megalapozása és elmélyítése. A vizsgálatai elsõ-
sorban az András-akna és a György-akna közötti területre szorítkoztak.5 Megálla-
pította, hogy a Pécsett található vasérc földtanilag ugyanolyan formációban (telep)
jelenik meg, mint az itt fellelhetõ kõszén. Ennek következtében elõfordulása is ha-
sonló, mint a kõszéné. A Pécs, Szabolcs, Somogy és Vasas községekkel jellemez-
hetõ csapásvonalon lelhetõ fel, több mint 10 km hosszúságban.

A György-akna és környéke saját territóriuma volt. Az András-aknai terület át-
vizsgálása tekintetében pedig együttmûködött a széntermelésben konkurens DGT-
vel. Vizsgálatait két tanulmányban tette közzé, amelyek egy bécsi bányászati lapban
jelentek meg.6 Megvizsgálta a széntelepek kísérõ kõzeteit és ezek közül talált olya-
nokat, amelyek bizonyos vasérctartalommal bírtak. György aknától a bányabeli vá-
gatokban, a külszínen vízmosásokban és kutató aknákban követte a fõ vastartalmú
réteget. E réteg a György aknájában 83,3 m mélységben volt fellelhetõ, majd ugyan-
ezt követni tudta egészen a majd egy kilométerre levõ András aknáig, ahol 41,6
m-nél találta meg. A gyanús rétegekbõl mintát vett, amit laboratóriumban vizsgálta-
tott meg. Megállapították e vizsgálatok során, hogy a vasérc valójában szénsavas
vasoxid. A kõzetben vaspát kristályok halmaza keveredik szilikátokkal. A vasérc
neve: szferosziderit.

A szén szerinte, mint a pécsi érctömeg alkotóeleme, a legfinomabb eloszlás-
sal jellemezhetõ. A szénrészecskéken kívül, az érctelepek gyakran tartalmaznak
–zárványként beilleszkedve – több-kevesebb jól konzervált növényi maradványt.
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5 Babics András: A vasérckutatás története a Mecsek hegységben. Pécs, 1955. 3–25. p.
6 Riegel, Anton: Die Eisenerze bei Fünfkirchen. Österreichische Zeitschirift für Berg –s und Hütten-

wesen. Wien, 1858. VI. 116–119, 122–125. p.
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Másik alkotóelemként finom pikkelyek formájában néhol felbukkan a csillám,
rendszerint csökkentve a vastartalmat.

További összetevõként jelenik meg a pirit, amely azonban csak akkor válik
észrevehetõvé, ha a szénösszetevõ nagy mennyiségben van jelen. Ez a jelenség
könnyen magyarázható, hiszen a pécsi kõszén, általában pirit formájában, általa is
már ismerten 2,3%–3,5% ként tartalmaz. Többek között ez is oka volt annak, hogy
a 20. század végén Dunaújváros lemondott a pécsi koksz felhasználásáról.

Riegel a megvizsgált területrészen mintákat gyûjtött. A mintákat a bányában
meghatározott helyeken és a külszínen kutató árkokban és vízmosásokban sze-
rezte be. A vasércgyanús rétegeket, telepeket megszámozta, vastagságukat meg-
mérte, lejegyezte és csoportokba sorolta. A mintavételezés módszerérõl nem ír, de
az elemzés táblázatrendszerébõl kikövetkeztethetõ, hogy a „speciális súly” egység
megnevezések – amik mintánként különbözõ értéket mutatnak– térfogatra vett
mintát jelentenek. Valószínûleg egy mérõedénnyel mérte a nyersanyagot, majd je-
lölés és feljegyzés után helyezte a mintagyûjtõbe.

Összesen 104 rétegbõl, telepszerû elõfordulásból gyûjtött be mintát. A réte-
gek azonosítása nem lehetett egyszerû dolog, mert a széntelepek elkülönítése
sem könnyû a mecseki kõzetösszletben. A begyûjtött anyagot laboratóriumban
mérték, fizikai és kémiai módszerekkel vizsgálták, majd minkét úton meghatároz-
ták a vasérctartalmát, esetleg más jellemzõ összetevõit. A kapott érctartalom érté-
kek a szerzõ szerint átlagértéket jelentenek. Meghatározták még ezen kívül a pör-
kölésbõl származó (súly-arány) veszteséget is. Az összes minta vizsgálata után
két hármas csoportba sorolta az eredményeket. Az elsõ hármas csoportba tartoz-
tak a 6 hüvelyknél vastagabb telepek.7. Ezeket vastartalom alapján osztották fel
21,75%-nál nagyobb érctartalmúakra, a 14 és 21,75% közötti és a 14% alatti érc-
tartalmú mintákra. A 6 hüvelyknél vékonyabb rétegeket szintén a leírt vasérctarta-
lom alapján osztályozták. Így hat vizsgálati csoportot különböztettek meg.

A legnagyobb vastartalmú csoport 25 mintát tartalmazott, amely egyben
megmutatja a mintaelemzés alaposságát. Minden egyes mintára és csoportra vo-
natkozóan megadta a mérési és kémiai elemzési eredményeket. A csoportosított
adatokat azután újabb táblázatban értékelte. Az átlagoló és összesítõ táblázat
alapján vonta le az alábbi következtetéseket.

Összefoglaló táblázat, középértékek
A kategóriák értelmezése:
Hat hüvelyknél vastagabb telepeknél:
I.  21,75%-nál nagyobb vastartalom
II. 14–21,75% közötti vastartalom
III. 14 % alatti vastartalom
Hat hüvelyk alatti telepeknél:
IV. 21,75%-nál nagyobb vastartalom
V. 14–21,75% közötti vastartalom
VI. 14 % alatti vastartalom
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7 bécsi hüvelyk=1”=2,6340 cm.
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Kategóriák
Telepek
száma

Össz-
vastagság

(hüvelyk)

Összes
speciális

súly

Átlagos
telep-

vastagság
(hüvelyk)

Átlagos
vastartalom

(%)

Átlagos
pörkölési
veszteség

(%)
I. 25 237 3068 9,48 26,27 24,26
II. 23 288 2901 12,52 17,68 21,6
III: 30 472 2749 15,73 7,71 16,1
IV. 11 35 3065 3,18 27,83 23,4
V. 10 32 2872 3,20 18,13 21,1
VI. 5 22 2826 4,40 12,74 16,2
I.II. 48 525 2993 10,94 21,56 23,4
I.II.III. 78 997 2898 12,78 15,00 20,4
I.II.III.IV. 89 1032 2919 11,59 15,43 20,8
I.II.III.IV.V. 99 1064 2914 10,74 15,51 20,8
I.II.III.IV.V.VI. 104 1086 2910 10,44 16,14 20,6
I.II.IV. 59 560 3006 9,49 21,95 23,3
I.II.IV.V. 69 592 2987 8,58 21,66 22,9
I.II.IV.V.VI. 74 614 2976 8,16 21,42 22,4

A pécsi vasérc Riegel szerint óriási értéket képvisel. Megállapította, hogy ha
csak a legnagyobb vastartalmú vastagabb rétegeket termelnék ki, az ismert kb. 10
km-es csapáshosszon, 200 m-es mélységig, akkor csak ez a mennyiség 650 millió
métermázsa vasércet szolgáltatna. Ebbõl becslése szerint 160 millió mázsa nyersvas
lenne kiolvasztható. A kitermelést a szénnel együtt el lehetne végezni, ami mindkét ter-
mék kitermelési költségét csökkentené. Megállapította, hogy a szénnel egy vágatrend-
szerbõl kitermelt szén termelési költsége nem haladná meg a 8 krajcárt mázsánként.

Kétségtelen, hogy ennél már akkor mûködtek kedvezõbb kitermelési lehetõ-
ségekkel rendelkezõ bányaterületek, ezért a pécsi vasérc kitermelése nem merült
fel, mivel nagy költséggel a beruházás igényes kohókat is meg kellett volna építeni.
Mindez azt bizonyítja, hogy Riegel Antal mielõtt Pécs környékén szénkitermelésbe
kezdett, körültekintõen több lehetõséget számba vett és ez alapján fogott munkához.

György-akna értékfelmérése és a György-aknai brikettezési tervek
A mecseki szenek elõfordulási helyei között csak kevés volt olyan, amelyek-

bõl kellõ darabosság mellett tudtak szenet termelni. Ez a korai szénfelhasználások
idején nem jelentett hátrányt. A tüzelési kényelem fokozása teremtette az igényt a
darabosság elõsegítésére. Ettõl független tulajdonsága a mecseki szénnek, hogy
a kezdetleges kazánok rostélyához hozzá tapadt, így ennek fellazítása és eltávolí-
tása kemény munkát jelentett a kazánfûtõk számára. Ebben a témában az elsõ
kezdeményezõnek Riegel Antalt tekinthetjük a Mecsekben. A kezdeményezés
helyszíne a György-aknai területhez kapcsolódik. A bányaüzem brikett termelésre
történõ átállításával kívánta a bánya értékét növelni, ezért erre alapozva készített
egy ma értékbecslésnek nevezhetõ dokumentumot, amely egyben a Pécsi Brikett
Részvénytársaság létrehozásának alapító dokumentációjához tartozhatott.

91

RIEGEL ANTAL BÁNYAMÉRNÖK

91
PSz_2009-04.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\2009-04-Tel\2009-04-Tel_10.vp
Thursday, February 14, 2013 11:24:05 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



92

A György aknával kapcsolatos tanulmány kezdõlapja
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Ma a közgazdasági tanulmányokban tanítják, hogyan kell meghatározni egy
vállalkozás értékét. Tanulságos lehet, hogyan gondolkodott a 19. században egy
képzett bányamérnök, aki történetesen szerette volna eladni jól bevezetett bánya-
üzemét. Az egész anyag németül, gót betûkkel, kézírással van írva, így a rendkívül
kalligrafikus betûvezetés ellenére is csak nehezen olvasható. A bánya értékének
meghatározását a helyszín leírásával vezeti be. Nyilvánvalóan, ha valakinek, vagy
valakiknek el kívánta adni a bányát, a korrekt dolog az volt, hogy pontosan leírja mi-
rõl is van szó. Elõször meghatározta a „György-bánya fekvését”. Ezt a Pécstõl mér-
földekben mért távolsággal, a közúthoz viszonyított helyzetével és a termelvény el-
szállításához szükséges vasútállomáshoz való viszonyulásával adta meg. A bánya
nagyságát 14 544 négyszögölnek írta le.8 A terület egyértelmûségét az elhelyezett
határkövek jelölték. A felmérés 1862. június 25–26-án történt.

A terület, térfogat, súly és pénzegységeket nem számítottuk át, mivel ez a lé-
nyeget nem érinti, viszont a bizonytalan átszámítási egységek zavart okozhatnak.
Ilyen pl. Z. Zentner, amelyet mázsaként fordíthatnánk, de erre vonatkozóan is leg-
alább kétféle átszámítási egységet találtunk a vonatkozó szakirodalmakban.9 A te-
rületen 8 db lefejthetõ telepet határoz meg, amelyeket 300 öl mélységig vett számí-
tásba, vagyis ilyen mélységig szólt a 236 öl széles és 897 öl hosszúságú területre
vonatkozó szénvagyonbecslés. „A György bányához tartozó földek középpontjá-
ban a 25 öl mély Sándor-akna állt. Ez volt a terület szállító és egyben a víz kiemelé-
sére szolgáló akna is. A Sándor-aknától Ny-ra található a György-akna, amely lég
és szállítóakna egyben. Van még ezeken kívül egy lejtõsakna, amelyen a közleke-
dés történik, lépcsõvel ellátva. András aknán 22 öl mélységben kihajtottak egy 126
öl hosszúságú „keresztirányú vágatot”, amely 12 kõszéntelepen halad át. A ke-
resztirányú vágat az É-i iránytól 76 fokra tart. A függõleges iránnyal 50 fokos szöget
zár be.” György bányán található volt egy ló-járgány járgányházzal, lakóház a
szénmérõ számára, istálló a lovaknak, kovácsmûhely és még egy lakóház. A szá-
mítás során tekintettel volt az akna pillérére, a kitermelt szén meddõtartalmára, a
bányászat és a külszíni kezelés során elszenvedett veszteségekre. Ennek alapján
az eladható szén mennyiségét 160 millió Z. Zentner-re becsülte. Egy Zoll Zentner
aknaszén kitermelését évi 600 000 Z. Zentner széntermelési kapacitás mellett 9
ÖW-ben (Österreichische Wahnung) határozta meg. A kitermelt szén legnagyobb
része aprószén, viszont kiválón kokszolható és kovácsszénként is szívesen hasz-
nálják. Tüzelésnél viszont tapadásával hátráltatja a tüzelési folyamatot. Az apró-
szén brikettezésével viszont további elõnyös tulajdonságokra tesz szert. Kisebb
lesz a helyigénye, jobban égethetõ, jól eltüzelhetõ háztartási fûtõeszközökben.
Mindemellett pl. a DGT által késõbb elõállított brikett 27–32%-kal nagyobb fûtõér-
tékkel is rendelkezik. A Gyõrben kapható nyersszénhez viszonyított fûtõértéke
160%. A vasúti összeköttetés kiépítésével pedig mind a Dunántúl, mind pedig az
Alföld, illetõleg Trieszt irányába szállíthatók a brikett és koksz-temékek.
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8 bécsi öl (Wiener Klafter) = 1,8964838 m.
9 Benke István: A magyar bányászat évezredes története I. kötet. Országos Magyar Bányászati és Ko-

hászati Egyesület, Budapest, 1997. 655–659. p.
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Az eladási árakat az alábbiakban adta meg ft/Z Ztr-ben:
Gyõri nyersszén Pestbudán 0,31
Dorogi szenek 0,32
Legsilányabb magyar barnaszén 0,31
Steiyer-szén 0,90
Osztraui nyersszén 1,10
Pécsi brikett 0,62

Megjegyzi, hogy a pécsi brikett „az égetés során azonos tulajdonságokat mutat a
legjobb kõszenekkel, amelyekért Triesztben 1,20 ft-ig fizetnek”. Ezekkel a tények-
kel támasztotta alá azt az elképzelését, hogy a termelvénynek, fõleg brikettezve,
alapvetõen piaca van a szûkebb és tágabb térségben egyaránt. Ma úgy monda-
nánk, hogy a magasabb feldolgozású termék piacképességét próbálta kihasználni.
Az is ismert, hogy pl. az Alföld irányába történõ szállításnak komoly akadálya volt
az állandó Duna híd hiánya a Dél-dunántúli részen. A bajai híd csak jóval késõbb, a
20. századforduló után épült meg. Ezt a dolgot viszont, mint az értékre kedvezõtlen
tényt, érthetõen nem említette. A pécsi brikettet kedvezõ tulajdonságai alapján Tri-
esztben, az elõnyös valuta árfolyamok mellett 90 ÖW/ Z. Ztr áron lehet majd értéke-
síteni. Ilyen árat feltételezve, véleménye szerint még az értékesítés elõretörésére
is lehetett számítani. A fenti eladási árral szemben a kiadásokat 1 Z. Ztr-re vonat-
koztatva a következõkre becsülte (ÖW):

1. Fenntartási költségek a mellékelt iratok szerint. 9,0
2. Brikettálási költségek 12,0
3. Szállítás bányától Üszögre majd Mohácsra 16,0
4. Rakodás Üszögön és Mohácson 2,5
5. Szállítás Mohácsról Pest-Budára 12,0
6. Kirakodás a depóban Pest-Budán 1,5
7. Depó költségek Pest-Budán 2,0

Összesen 55,0
Amennyiben a trieszti eladási árból levonjuk a kiadási költségeket kb. 15 ÖW/Z. Ztr
nyereséget kapott. Ennek számítási módja nincs tisztázva. Csak annyi megjegyzést
tesz még, hogy a trieszti fuvar háromszorosa a Pest-budai fuvarköltségnek.

A továbbiakban a bruttó 15 ÖW nyereségbõl levonta a 9 ÖW bányászati költ-
séget és 6–6.1 ÖW/Z. Ztr tiszta nyereséggel kalkulált, ami 600 000 Z. Ztr évi szén-
mennyiség kitermelésével 3 600 000 ÖW tiszta hozamot jelenthetett. A számítás
végeztével viszont még további tételekkel csökkenti az eredményt. A bányászati
költségekbe eddig nem számította be az amortizáció és más meg nem nevezett
tételt. 15%-os levonás és az amortizáció számításával 240 000 ÖW pénzbeli értéket
jelent. A levezetett eredmény mindemellett úgy látszik megnyerte a vásárló tetszé-
sét, mert amint ismeretes a Magyar Lloyd Gõzhajózási Társaság megvette a bányát
és a levezetett terveket.10 Késõbb a Lloyd továbbadta az Egyesült Magyar Gõzhajó-
zási Társaságnak. A leírt dokumentum a DGT iratai között megtalálható.11
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10 Babics András: A pécsvidéki kõszénbányászat története.Budapest, 1952. Közoktatásügyi Kiadó, 32. p.
11 Magyar Országos Levéltár: Z 1359, 43 cs, 75 t.
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PÁVA ISTVÁN

CSEPPBEN A TENGER.
EMLÉKLAPOK 1944/45-RÕL, III. rész

A jugoszlávok nacionalista céljaik érdekében fontos szerepet szántak a ma-
gyar rendõrséggel való együttmûködésnek. A partizánok kitakarodása után a hírek
a jugoszláv katonaság garázdálkodásairól számoltak be. Ezek átszivárogtak a ha-
táron, megtiltották a földosztást, lefegyverezték a magyar karhatalmat. Május 8-án
háromezer fõs felfegyverezett csoport akart áttörni, akiket a bolgár egységek
nyomták vissza. E kérdésben május 10-én pártközi értekezlet kérte katonai alaku-
latok kirendelését a határ lezárására. Egyes feltételezések szerint ezen jugoszláv
akciók szervezésében meghatározó szerepe volt Rosinger S. Árminnak, az elûzött
mohácsi párttitkárnak.1

Történetírásunk még nem foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy Zecsevics Vlada
jugoszláv belügyminiszter által kiadott utasítás mennyiben függ össze a partizáncsa-
patok magyar területekrõl való kényszerû kivonásával. A Szabad Vajdaság 1945. ápri-
lis 3-i számában megjelent intézkedés értelmében minden olyan magyar tisztviselõt,
akit a „megszállás” alatt neveztek ki, családtagjaival együtt 14 napon belül a saját költ-
ségükre kitelepítik Magyarországra, csak annyi holmit vihetnek magukkal, amennyit
érkezésükkor Jugoszláviába hoztak. Ennek megfelelõen 1945. április hónapban fegy-
veres partizán õrjáratok százával szedték össze a magyar családokat és testi moto-
zást alkalmazva minden értékeiktõl megfosztva toloncolták ki õket Jugoszlávia terüle-
térõl. Lakásuk, házuk, egyéb ingatlanuk a teljes berendezéssel együtt természetesen
odaveszett. Mint a magyarbólyi körjegyzõségnek 1945. május 2-án kiállított névjegy-
zékébõl kitûnik, egyedül Pélmonostor községbõl 130 család 396 fõvel lett a határon át-
dobva. A mellékelt íveken található aláírásokból világosan kitûnik, hogy nem a „meg-
szállás” alatt kinevezett tisztviselõkrõl, hanem nehéz kétkezi munkát végzõ, szinte
írástudatlan emberekrõl van szó, arról nem is beszélve, hogy Pélmonostor egész kör-
zete nem igényelt 130 tisztviselõt. „Most már a magyarok ezreit utasítják ki egy szál ru-
hában” jegyzi fel 1945. április 19-én naplójába Grõsz kalocsai érsek.2

A pécsi õrsrõl a vármegyei rendõrséghez intézett 1945. április 27-én kelt je-
lentésében olvashatjuk, hogy márciusban egy partizántiszt Nagykozárban és Kozár-
mislenyben érdeklõdött a szláv anyanyelvûek száma iránt. Ha a lakosság nagyobb
százaléka szláv anyanyelvû Pécs környékén, akkor Baranya vármegye egészen Pé-
csig Jugoszláviához fog tartozni. Ívet is köröztetett, melyben az aláírók kérték a Ju-
goszláviához való csatolást, ahol nagyobb a megélhetési lehetõség. Panaszolta a
jelentés, hogy a nagykozári és kozármislenyi körjegyzõség területén egy hat fõbõl
álló partizáncsoport tartja rémületben a lakosságot. Élelmiszert, bort követel, házku-
tatásokat tart, ami megtetszik nekik, azt el is viszik, s leittasodva lövöldöznek.

A vármegyei rendõrség vezetõje hátiratban jegyezte fel, hogy a „fosztoga-
tással szemben õrseim felfegyverzés hiányában tehetetlenek”. Május elején, ami-
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1 BML Fõispáni iratok 1029/1945. Thassy... i.m. ÉV 150. p.
2 Grõsz... im. ÉV 205 p.
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kor Sátorhelyen egy szivattyútelepet akartak a partizánok leszerelni, a járási rend-
õrvezetõ azt jelentette, hogy híre járja, miszerint a jugoszláv partizáncsapatok
megszállják Mohácsot az 1920/21-es demarkációs vonalig. A sokácok körében
mozgalom alakult, hogy Mohácsot csatolják Jugoszláviához. Udvarnál a szokottnál
nagyobb partizán erõket vontak össze. A jelentést tevõ alhadnagy utasítást kért,
hogy nagyobb partizán támadás esetén milyen álláspontra helyezkedjék. A befu-
tott hírek hallatára Boros fõispán a honvédelmi miniszterhez fordult beszámolva a
partizánok túlkapásairól és visszaéléseirõl. Gyors intézkedést kért, mert félõ, hogy
a határszéli lakosságot a partizánok mindenükbõl kifosztják s lakóhelyük elhagyá-
sára kényszerítik. Ocskány orosz ezredes városparancsnok is szükségesnek látta
a „sürgõs intézkedést”.3

A magyar határvadász õrsök felállítása után átmenetileg alábbhagyott a jugo-
szláv propagandatevékenység. Júniusban a „lehetõ legbarátságosabb légkörben”
igen fontos megállapodások születtek a kettõsbirtokosok és a határátlépések ügyé-
ben, s csak a rosszakaratú propaganda rémhírei akarták megzavarni a magyar-ju-
goszláv jó viszonyt, lelkendezett az Új Dunántúl. Más források szerint jugoszláv rész-
rõl olyan kijelentések hangzottak el, hogy az annexiós törekvések nem egyebek
felelõtlen egyének vállalkozásánál. Július végén a siklósi sporttalálkozón a ma-
gyar-jugoszláv barátságot éltették. Feltûnhetett azonban a figyelmes olvasónak, hogy
az újonnan megszervezett 4. honvéd kerület parancsnoka úgy vélekedett, hogy
„egyenlõre a trianoni határt tekintjük határnak, az új határok felõl nem a propaganda,
hanem a béketárgyalások vannak hivatva dönteni.” Marosy alezredes helytálló infor-
mációkkal rendelkezhetett, mert augusztusban a nagyhatalmak potsdami konferenci-
áját követõen újabb lendülettel indult meg a jugoszláv hírverés. Az egész megyében
és Pécs városában – bizonyára irányított forrásból – egyidejûleg terjedt el a hír, hogy a
szövetségesek Potsdamban megállapodtak, s Pécset és Baranya megyét Jugoszlávi-
ához csatolják. Az Új Dunántúl július 25-én adott hírt arról, hogy a rendõrség õrizetbe
vette dr. Lásztics Szvetozár állítólagos mohácsi ügyvédet, nyugalmazott pravoszláv
lelkészt, aki újsághirdetés útján az egyik vendéglõben engedély nélkül politikai gyûlést
hívott egybe Pécsett. Bácska-Baranya szláv közmûvelõdési egyesület alakuló gyûlé-
sére invitálta a Pécs városában lakó szláv nemzetiségieket. A rendõrség szerint ezen
látszólag ártatlan összejövetelen politikai megbeszéléseket folytattak volna. A rendõr-
ség „széleskörû nyomozást” indított.

Fajta rendõrtanácsos 1945. július 30-án jelentette a fõispánnak a fõleg Moh-
ácson és Pécsett észlelhetõ szláv szeparatista mozgalom létét, mondván, hogy azt
a rendõrség „figyelemmel kíséri”. Augusztus elsõ napjaiban egyenesen támadás is
történt magyar terület ellen. „Igaz, hogy a jugoszlávok fegyvert nem használtak”, de
nagyobb csapatokban Villány alatt átlépték a határt, s magyar területen nyomultak
elõre, mindaddig, amíg az orosz részrõl odavezényelt erõket észre nem vették. A
magyar szervek tudtak egy Pélmonostor körül álló 30-35 ezer fõnyi partizán alaku-
lat megjelenésérõl is, „ezen alakulat szándékait illetõen Pécsre és Baranyára vo-
natkozóan nem is csinált titkot”. A Szövetséges Ellenõrzõ Bizottság helyi képvise-
lõje és a Baranyában álló orosz katonaság parancsnoka a határ mentén nagyobb
erõket helyezett el jelentõs tüzérséggel.
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3 BML Fõispáni iratok 785/1945, 350/1945.
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Vörös László rendõrkapitány egyenesen a belügyminiszternek jelentette au-
gusztus 26-án, hogy az elmúlt napokban hírek érkeztek jugoszláv katonai erõk ha-
táron történt összpontosításáról. Ennek alapján a rendõrség preventív intézkedé-
seket tett a határszéli õrsök megerõsítésére, s fokozott készültségre vonatkozólag.
Ezen preventív intézkedéseknek következtében a jugoszláv határon egyenként és
csoportosan átszivárgott jugoszláv fegyveres partizánokat sikerült elfogni és le-
fegyverezni. Egyedül Majs községben egy húsz fõbõl álló partizán csoportot fogott
el a rendõrség és azokat az orosz katonai parancsnokságra átkísértette.

Boros fõispánnak 1945. augusztus 29-én kelt jelentése is kiemelte, hogy a
nagyszerb agitáció aknamunkája mindez ideig nem szûnt meg. Tudomása volt ar-
ról, hogy egyes községekben igyekeznek mindent elkövetni, hogy földet csakis so-
kácok kapjanak, a magyar lakosság mellõzésével. Szláv kultúregylet, nyelviskolák
örve alatt igyekeznek jugoszláv állampolgárok, – akik ellen fellépni természetesen
egyenlõre nincs mód – a nagyszerb propaganda részére talajt biztosítani.

Szeptember 14-én Merzay László pénzügyi tanácsos jelentette a fõispán-
nak a Szederkény, Szõkéd, Olasz és Monyoród községben tapasztaltakat. Ezen
beszámoló bizonyára megfelelt a tényeknek, mert Boros dr. – ha késedelmesen is,
de – szeptember 27-i jelentésébe teljes egészében átvette, s továbbította az adato-
kat a belügyminiszternek az alábbiak szerint: Szederkény községben egy Szubo-
tics nevû rendõrõrmester lett az ottani vármegyei rendõrségi tagozat parancsnoka.
Nevezett feltûnõen rosszul beszéli a magyar nyelvet… anyanyelve szerb, Belgrád-
ból jött. Négy évig volt partizán, utoljára fõhadnagyi minõségben, jugoszláv állam-
polgár. Elõadása szerint kérni fogja a magyar állampolgárságot, s akkor majd rend-
õr százados lesz. Jugoszláviából hozott magával egy – a szerb hatóságok által –
magyar nyelven is kiállított igazolványt… mely felkéri a magyar katonai és polgári
hatóságokat a támogatásra. Az igazolvány kelte: Harctér 1945. stb. F. hó 9-én Szõ-
kéd községben járt egy szerb pópa, aki ott aláírásokat gyûjtött és propagandát fej-
tett ki a Jugoszláviához való csatlakozás érdekében. Ugyanezen pópa Szemely
községben is gyûjtött aláírásokat. Olasz községben az elsõ világháború után Jugo-
szláviába optált és azóta a községbe visszaszivárgott horvátok a tagjai a községi
földigénylõ bizottságnak, ezek osztják ki a földeket és legnagyobbrészt ugyancsak
a visszaszivárgóknak. Állítólag ugyanaz a helyzet Monyoród községben is. A to-
vábbiakban rámutatott Boros, hogy általában ezen községekben feltûnõen sok az
„éljen Tito”, „éljen a jugoszláv hadsereg” és ehhez hasonló felirat.

Tudomására jutott ezen kívül, hogy a városban magában vannak egyének,
akik „antifasiszta liga” nevezetû szervbe tömörülve azon buzgólkodnak, hogy a
vármegye szláv lakosságát összefogják, õket bátorítsák és elõkészítsék, fõleg vi-
déken, Pécsnek és Baranyának Jugoszláviához való csatolása érdekében esetleg
késõbb megindítandó mozgalmat. Minden jel arra mutat, hogy ezen köröknek
összeköttetése van nagyszerb soviniszta körökkel, ami azonban nem támasztja
alá azt a feltevést, hogy a hivatalos szerb kormánnyal bármiféle kapcsolatuk volna.

Nagy riadalmat keltett 1945. szeptember 19-én este Pécs városában elter-
jedt azon hír, hogy jugoszláv csapatok Villánytól délre, Sárok és Illocska községek
között átlépték a határt és a visszavonuló orosz határõrség nyomán Pécs irányába
vonulnak. Bár a hír vaklármának bizonyult, mégis az orosz és jugoszláv õrségek
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között lövöldözésre került sor. Erre az idõszakra esett az „Antifasiszta Szlávok
Frontjának” megalakulása is Pécsett, melynek már a meghívóját is a nagyszerb
propaganda dekorációja ékesítette. „Antifasiszta frontba tömörültek a pécsi szlá-
vok” számolt be az eseményrõl az MKP lapja, a „demokratikus Jugoszlávia képvi-
selõjének jelenlétében”. Dr. Lásztics Szvetozár (úgy látszik kiszabadult az István
pincében történt gyûlést követõ letartóztatásból! P.I.) üdvözölte a megjelenteket.
Kifejtette a mozgalom céljait, a magyarországi demokratikus pártokkal együttmû-
ködve kívánt haladni, hogy a magyarországi szlávok a magyarsággal együttmû-
ködve küzdjenek a demokratikus jövendõért. Megemlékezett arról, hogy a Jugo-
szláviában élõ magyarok megkapták a nemzetiségi jogokat, lapjai, iskolái vannak,
képviselõkkel rendelkeznek. Az itteni szlávok ugyanezen jogokat kívánják. Az egy-
begyûltek lelkesen csatlakoztak a mozgalomhoz.

„Félõ, hogy a mozgalom tulajdonképpen fedõszerve akar lenni a nagyszerb
álmok megvalósítását kívánó reakciónak” jelentette október 29-én a fõispán s kö-
zölte, hogy feltûnõnek tartja a Zágrábból érkezõ delegáció érdeklõdését a baranyai
szlávok viszonyait illetõen. A horvát szövetségi állam kultuszminiszterének helyet-
tese fordult Boros fõispánhoz átirattal, hogy engedjen e négytagú küldöttségnek
„betekintést” a horvátok kulturális és iskolai viszonyaiba. A véletlennek csodálatos
egybeesése folytán október utolsó napjaiban sorozatosan felhívás jelent meg a he-
lyi sajtóban, mely fontos megbeszélés ügyében jelentkezésre szólította fel a parti-
zánokat, majd az antifasiszta szlávokat. Ez a szervezet vidéken is gyûléseket tar-
tott, melyeken szerb nyelven propagálták Baranya, Somogy és Zala megyéknek
Jugoszláviához való csatolását. A Pannonia szállóban tartózkodó horvát kultusz-
minisztériumi megbízottak propaganda jelleggel járták a vidéket, s mintegy négy
hétig végeztek „felvilágosító” munkát, tanulmányozták a megyében a sokácok
„közmûvelõdési” viszonyait.

1945. június óta Sloboda címmel hetilap jelent meg Budapesten, a Magyar-
országi Szlávok Antifasiszta Frontjának kiadásában. Eleinte csak szlovák, de ké-
sõbb szerb, horvát és szlovén nyelven is írt cikkeket, s nem egy esetben éles bírá-
latban részesítette a magyarországi állapotokat. Boros fõispán hagyatékában egy
névtelen feljegyzésben olvasható, hogy 1945. november 6-ról 7-re virradóra a szer-
bek bejöttek Bezdánnál s Feked fölött. A városban nagy nyugtalanságot keltett a
Független Kisgazdapárt november 8-án elhangzott bejelentése, mely szerint parti-
zán beszivárgás történt a megyébe azért, hogy Baranyának Jugoszláviához való
csatolását készítse elõ. Állítólag a magyar állam szolgálatában álló hivatalos szemé-
lyek is elõmozdították volna a jugoszláv törekvéseket. (Az Új Dunántúlban már június
közepén volt olvasható, hogy Laki rendõrtanácsos „szeretettel és jóindulattal kezeli
az itt élõ szláv nemzetiség ügyeit”.)

Kapcsolatban állott a rendõrségnek emigrációból hazatért vezetõivel a Mo-
hácson megalakult Bácska-Baranya jugoszláv kultúregylet is.

Egy 1945. november 15-én kelt rendõrségi nyomozói jelentés szerint a hó-
nap „elsõ napjaiban egy csoport partizán teljes fegyverzettel megadást színlelve,
mint akik menekülnek, át akartak jönni a határon. Miután az ottani határvadászok
nem engedték be õket, más úton jöttek be és feljöttek egészen Fekedig. Vörös fõ-
kapitánynak állítólag csak véletlenül jutott telefonon tudomására, hogy a megye te-
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rületén mintegy 160 fõnyi partizán alakulat tanyázik. Érdeklõdésére a partizánok
azt a választ adták, hogy õk Pécs-Szigetvár-Barcs irányába akarnak keresztülvo-
nulni. […] Vörös erre állítólag az engedélyt megadta:”

Boros fõispán november 19-én írt bizalmas tájékoztatója szerint a „fekedi
partizán incidens”[…] mindez ideig egészen homályos. Az elsõ hírek szerint 160
partizán jelent volna meg Fekeden 60 géppuskával és 4 páncéltörõ ágyúval. Az
osztag parancsnoka, egy állítólagos partizán fõhadnagy telefonon érintkezésbe is
lépett Vörössel. Vörös kiküldöttei azonban csak a partizán fõhadnagyot találták a
helyszínen.”

A pécsi rendõrkapitányság november 18-án letartóztatott és elõállított egy ju-
goszláv állampolgárt, aki sem tartózkodási engedéllyel, sem bejelentõvel nem ren-
delkezett, s állítása szerint Vörös rendõrkapitány részére dolgozott. A vármegyei
rendõrség hivatalos úton igényelt ki részére, illetve tulajdonképpen fõnöke Szávics
Pál jugoszláv partizán kapitány részére lakást, ahonnan azután elõállították.

A Baranya Megyei Levéltárban talált rendõrnyomozói jelentésbõl, valamint
az annak alapján készített fõispáni beszámolóból kiderül, hogy nem véletlenül fog-
lalkoztunk a fentiek során is Vörös László személyével. A rendelkezésre álló doku-
mentumok szerint Vörös egy jelentõs szervezkedésnek volt jelentõs központi alak-
ja, mely kiterjedt a vármegye délszláv lakosságának bizonyos csoportjaira, a
vármegyei rendõrségre, s nem volt ismeretlen a bányász-kolóniák körében sem. A
Pécs környékén lévõ bányászságot fegyverrel és lõszerrel látták el azon célból,
hogyha Vörös fõkapitányt innen eltávolítják, a partizánokkal karöltve felfordulást
idézzenek elõ valószínûleg azzal a céllal, hogy így Pécset és Baranyát Jugoszlávi-
ához lehessen csatolni. A lõfegyverek és lõszerek kiosztója ismeretlen, „ennek fel-
derítése folyamatban van, és sürgõs kivizsgálást igényel” – jelenti november 15-én
a fõispán informátora. Szerinte „Vörös a rendõrségre állandóan új alkalmazottakat
vesz fel, akiknek elõélete teljesen ismeretlen. Megállapítható továbbá Vörös fõka-
pitánynak az a törekvése, hogy a vármegyében a vezetõ- és kulcspozíciókban le-
hetõleg jugoszláv egyéneket helyezzen el.”

A szakszervezeti titkár a bányászok elõtt november 11-én nyíltan agitált, hogy a
bányászságnak csak akkor lesz jó dolga, ha Jugoszláviához csatolják ezt a területet.

Meg kell említsük, hogy a mozgalomnak egyik legerõsebb támasza a már
fentiekben hivatkozott Szávics partizánkapitány volt, aki Villányban székelt, mint
partizán parancsnok. „Az nincs tisztázva, hogy milyen jogon tartózkodnak magyar
területen, de az ottani lakosságot állandó félelemben tartják, rekvirálnak, s sem a
határvadász szervek, sem a rendõrség nem mer ellenük fellépni.” Szoros barátsá-
got tart fenn Vörös fõkapitánnyal, barátságuk jeleként egy zsákmányolt nadrágnak
egyik fele Vörös fõkapitánynál, a másik fele Szávicsnál van. Bizalmas értesülés
szerint Vörös Pécsrõl a jugoszlávok kivonulása után, az elsõ világháborút követõ-
en Belgrádba emigrált. Ottani tevékenysége ismeretlen, állítólag a jugoszláv ható-
ságok körözése elõl Szávics rejtegette. Most ennek fejében zsarolni tudja, s végre-
hajtat vele minden olyan intézkedést, amelyet a partizánok nem tudnak megtenni.

Mint Boros fõispán bizalmas tájékoztatójában írja: „mind többször és többször
volt hallható, hogy a partizánok valamilyen akcióra készülõdnek. Megfigyelõim be-
számolóiból nyilvánvalóvá vált, hogy – a jugoszláv részrõl elhangzott nyilatkozatok
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ellenére – kétségtelenül igenis irányított bizonyos pécsi körök, sõt egy bizonyos ma-
gyar állami hatóság helyeslését és jóakaratú támogatását is élvezõ mozgalom ala-
kult ki, amely Pécs városát a bányavidékkel és természetesen Baranyát, valamint
Tolnából a Dombóvárig terjedõ területet Jugoszláviához akarja csatoltatni.”

Már a választásokat megelõzõen, amikor feltehetõvé vált, hogy a belügymi-
niszter a Kisgazda Párt sorból kerül ki, „de fõként a kormányalakulással kapcsolat-
ban napvilágra került hírek elterjedésével, különösen akkor, midõn Kovács Béla bel-
ügyminiszterségérõl volt szó, mind gyakrabban hallottam megbízható forrásból
olyan híreket, hogy Vörös valamilyen akcióra készül abban az esetben, ha a belügy-
miniszter nem õt bízza meg a fõkapitányság vezetésével. Sõt Vörös elõttem tett
olyan kijelentést, hogy be fogja hozni a bányászokat, ha kell fegyverrel is, de õ min-
den körülmények között ragaszkodik fõkapitányi állásához. Elõttem tett kijelentésé-
ben arra nem tett célzásokat, hogy a bányászokon kívül a partizánok segítségét is
igénybe kívánja venni, de vannak ilyen jelentéseim is. Bizonyos, hogy a partizán be-
szivárgás ebben az idõben megerõsödött és mind gyakrabban voltak láthatók Pécs
városában is partizán formaruhás egyének, akik állítólag különbözõ, részben hivata-
los, részben nem hivatalos ürügyekkel tartózkodási engedélyt kaptak Vöröstõl. Eb-
ben az idõben jelentették, hogy a vármegye különbözõ pontjain felbukkantak egyé-
nek, akiknek fehér kartonlapból készült igazolványán Vörös aláírása szerepel.”
Boros – jellemzõ módon politikai naivitására – egyenesen meg is kérdezte Vörös
Lászlót, hogy híve-e a jugoszláv annexiónak, õ határozott nemmel felelt. „Kijelenté-
sének õszinteségében nem volt okom kételkedni.” E hitében ingatta meg õt egy
rendõrtiszt „aki egyébként a mi emberünk”, majd két õrnagyi rangban lévõ rendõr-
tiszt, a kommunista párt tagjai és „mindkettõ régi és megbízható elvtárs”, akik tájé-
koztatták õt „bizonyos rendkívül visszatetszõ, a hazaárulással egyenlõ ügyekrõl,” a
„kétségbeejtõ” helyzetrõl és tehetetlenségükrõl a készülõ akcióval szemben.

Ugyancsak kihallgatásra jelentkezett a fõispánnál a katonai kerület parancs-
noka is, nyomozó osztályának jelentései alapján ugyanazokról számolt be, mint a
rendõrtisztek. A fõispán kénytelen volt megállapítani, hogy 1. A rendõrség kötelé-
kében jugoszláv állampolgárok is szolgálnak. 2. Pécs, Siklós, Villány, Mohács,
Bátaszék, Dombóvár és Szigetvár, továbbá Medina és Szedres, valamint Baranya
vármegyének egynéhány kisebb sokác lakosságú községe partizán tevékenység
színhelye. 3. A partizánok pontosan meg nem állapítható üzelmekkel foglalkoznak,
egyesek közülük közönséges banditák. 4. Vörös fõkapitány a partizánokkal köze-
lebbrõl meg nem állapítható kapcsolatokat tart fenn. 5. Vörös fõkapitány ezen ma-
gatartása nagy mértékben hozzájárul a rendõrség korrumpálásához és a párt te-
kintélyének lerombolásához. Miután „megdöbbenve látta”, hogy megfigyelései, a
rendõrtisztek kijelentései egyeznek a katonai nyomozó osztály információival s he-
lyi kommunista fõkorifeusok nem tudtak az ügyben lényeges segítséget számára
nyújtani, végsõ menedékként jelentést tett Ocskány orosz ezredesnek, a SZEB it-
teni képviselõjének. Az ezredes nem volt a bejelentéstõl meglepve, mert már õ is
hallott Vörös egynémely „piszkos” dolgáról és értesülései voltak orosz katonai nyo-
mozat alapján is a partizánok magatartásáról és viselt dolgairól. Az elébe tárt
anyag alapján Budapestre utazott, s jelentést tett a Szövetséges Ellenõrzõ Bizott-
ságnak. Onnan visszatérve magához kéretett – írja a fõispán – és kijelentette, hogy
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a partizán üzelmek végére pontot kell tenni. Elég volt s a kérdést a rendõrség kér-
désével egyetemben sürgõsen meg kell oldani.

Boros még visszaemlékezéseiben is kitért arra, hogy „komoly és megértõ tá-
mogatást kapott a város és vármegye egyaránt Ocskány… személyében, aki a bi-
zottság megszûnéséig városunkban maradt. Nem egy alkalommal történt meg,
hogy politikailag is kényesebb problémákkal kapcsolatban a SZEB tábornok tagjai-
nak, egyízben Vörös László Jugoszláviából visszatért emigráns… volt rendõrfõka-
pitány magatartásának elbírálása ügyében magának Vorosilov marsall helyettesé-
nek, Szviridov tábornoknak jelenlétében igyekeztünk a kérdéseket tisztázni”.

A felvert hullámokat azonban nehéz volt lecsillapítani, még hosszú hetek tel-
tek el, amíg az annexió bûvöletében élõ délszláv csoportok megnyugodtak, s a
rendõrségen Vörös elmozdításával megváltozott a helyzet.4

Az ország állapotáról legjobb, ha Rákosi beszámolóját vesszük figyelembe,
amit Dimitrovhoz idézett: Az orosz „csapatok természetesen úgy viselkednek,
mintha ellenséges földön lennének, igen tekintélyes károkat okoznak és dezorga-
nizálják az élelmiszerek begyûjtését… Az ipari üzemek egy tekintélyes részét a Vö-
rös Hadsereg lefoglalja, köztük sokat a legnagyobb teljesítményûek közül tart pa-
rancsnoksága alatt… Ismételten elvisznek olyan mozdonyokat és vagonokat,
melyeket Gerõ elvtárs terve szerint már a magyar vasutak számára javítottak ki, a
magyar feliratokat átmázolták és szovjet felségjelekkel látták el. [E sorok írója
szemtanúja volt 1945. áprilisban a fonyódi állomások ezen eljárásának! P.I.] A szö-
vetséges ellenõrzõ bizottság mindent elkövet, de gyakran õ is tehetetlen a hasonló
túlkapásokkal szemben.”5

A baranyai szlávok iskolát, sajtót és egyesületi szabadságot követeltek. Az
antifasiszta front újabb gyülekezésén régi ismerõsünk, Lásztics Szvetozár fõtitkár
visszautasította a front ellen felhozott rágalmat, mintha egyik célja a baranya-
bácskai terület elszakítása lenne. A front nem politizál – hangoztatta – és sokat sej-
tetõen kiemelte, hogy a „szláv népek világtörténelmi korszaka következik. Ezt min-
denkinek tudomásul kell venni”. A határokról is nyilatkozott, mondván, hogy annak
megvonása a békeszerzõdés feladata. A továbbiak során fel akarta ébreszteni az
elaludt öntudatú szlávokat. Képviseletet követelt a városban és vármegyében. A
Tito éltetésével befejezõdõ beszéd után üdvözlõ táviratot küldtek Tildynek és
Titonak. A gyûléstermet szovjet és jugoszláv zászlók, képek díszítették, magyar ál-
lamférfiak képe nem volt látható, annak bizonyságául, hogy a front vezetõi nem
„soviniszta magyarok”.

Korabeli vélekedések szerint a görögkeleti szerb egyház is kivette részét az
annexiós politikából, a szerb pópa már 1944. december közepén szerb-horvát tan-
folyam tartására kérte a Nemzeti Bizottságtól a polgári fiúiskola egyik tantermét.
Szerb-horvát tanfolyam indítását jelentette be 1945. november 1-tõl az Antifasiszta
Szlávok Frontja is. Valószínûsíthetõ szerepet játszott a jugoszláv szénátvételi bi-
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4 BML Fõispáni iratok 1945. ápr. 29. 508/1945, 1945. máj. 9. 715/1945. 1945. júl. 5. 828/1945.
799/1945.; Új Dunántúl 1945. okt. 8.; Dunántúli Népszava 1945. okt. 16. okt. 30. nov. 17. nov. 25.
1946. jan.29.; Vörös azután 1949. november 27-én, Eszéken aktívan részt vett a Horvát Népköztár-
sasági Magyar Kultúrév közoktatásügyi szövetség megalakításában = Laboda Gábor: Vörös László
Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyv 2. Eszék, 1980. 65–66. p. (NIG)

5 História 1991/ 5-6. sz. 55–56.
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zottság is. (A moszkvai fegyverszünet egyezmény értelmében hetvenmillió dollár
jóvátétel fizetésére volt Magyarország kötelezve a jugoszlávokkal szemben, s en-
nek jelentõs részét a Pécs-vidéki szénbányák szolgáltatták). A szénátvételi bizott-
ság vasútellenõrzõ közegekkel is rendelkezett, ezeket azonban vajmi ritkán lehe-
tett munkahelyeik, a pályaudvarok környékén megtalálni.

Részletek Pécs életébõl és a korabeli közállapotokról: A Dohánygyár hadi-
üzem és csak a Vörös Hadsereg részére dolgozik. A DGT részére a Vörös Hadsereg
még a hatósági szénárakat sem fizeti meg, csak a bevonulás elõtti értéket, az idõ-
közben történõ drágulás megtérítése a magyar állam feladata. A MÁV jelenti július
5-én, hogy a pécsi állomáson az „orosz katonai parancsnokság nemcsak a szigorú-
an vett orosz katonai létesítmények, illetve azoknak szállításához feltétlenül szüksé-
ges kocsiparkunk felett rendelkezik, hanem esetenként … polgári kocsirakományok
felett is oly módon, hogy azokat tetszés szerint irányítják oda azoknak … akiknek
pont akarják. Evégett azok fuvarozási okmányait is sok esetben kijavítják”. 1945. júli-
us 13. hatállyal megkezdõdött a jóvátételi szénszállítás Jugoszláviának. 150 vago-
nos termelés mellett 60 vagon a jugoszlávoké, 40 az üszögi villamosközpont igénye,
20 vagon a brikettgyáré. A többi mosási veszteség, üzemi felhasználás, illetve illet-
ményszén. A városnak csak az iszap maradt.

Szabadkán a nagygyûlésen szónokló szerb miniszter külön figyelmeztetõ
szavakat intézett a magyar kisebbségekhez, s rosszindulatú cselekedetnek minõsí-
tett minden magyar revizionista megmozdulást és irredentát. A szerb sajtóban pa-
naszt emeltek a nemzetiségi iskolakérdésnek Baranya megyei kezelése ellen. 1946.
január 4-én a Tanjug, a magyarországi délszláv kisebbségek elnyomatása címmel
ismertette a magyar kormánynak a kisebbségi kérdés szabályozása tárgyában ki-
adott rendeletét. Sloboda szerint „sok még a régi folt az új magyar demokrácia ruhá-
ján”. Keresztury Dezsõ vallás- és közoktatásügyi miniszter személyesen kellett vizs-
gálatot tartson Pécsett, továbbá Belvárdgyula és Kátoly iskoláiban a budapesti
jugoszláv misszió vezetõje, valamint a Tanjug munkatársának ellenõrzése mellett.

A magyarok kivételes szerencséjére a világpolitika fejleményei keresztül-
húzták a jugoszláv elképzeléseket. Tito 1946. áprilisban a Rákosival való belgrádi
találkozáson lemondott Baranya megyérõl és Baja körzetérõl. (Rákosi megígérte,
hogy Jugoszlávia gazdasági elõnyöket fog élvezni Baranyában.) De a jelek szerint
nem zárta ki, hogy az utolsó pillanatban valamit csak „lekanyaríthat” Magyarország
testébõl is. „Mégis ragaszkodnék én Pécshez – mondotta a belgrádi szovjet nagy-
követnek – tudom, hogy ez egy magyar város, de szénben gazdag terület, stratégi-
ailag fontos város. Ez nekem jár. Ezt elmondom Rákosinak, s ha nem kaphatom
meg, majd lesznek feltételeim. Pl. a Magyarországon lakó délszláv lakosság Belg-
rádnak, s ne Budapestnek engedelmeskedjék.”

Azon megbeszélés sorozaton, mely a Kremlben 1946. május 27-én Sztálin
dolgozószobájában kezdõdött, a népes küldöttség élén érkezõ Tito az oroszok tá-
mogatását akarta megszerezni területi követeléseihez. „Amennyiben Magyaror-
szág békében kíván élni Jugoszláviával, akkor Belgrádnak támogatni kell ezt a tö-
rekvést, hiszen Jugoszlávia számára a legfõbb gondot mégiscsak a Görög- és
Olaszországgal való kapcsolat jelenti”, – adta meg Sztálin a tárgyalások alaphang-
ját. „Most már nincs semmiféle területi követelésünk Magyarországgal szemben,
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mivel az ottani politikai helyzet megjavult, lemondtunk területi igényeinkrõl. Az ön
tanácsára tettük ezt”, –nyilatkozott Tito némi éllel. Rákosinak utólag megmagya-
rázta, hogy Pécsre stratégiai fontossága miatt tartott igényt. „Azért vetettük fel a
magyar terület elcsatolásának a kérdését, hogy ezzel segítsük a magyar kommu-
nistákat, mivel az ottani reakció elkezdte felütni a fejét” – folytatta. „S ezt el is hitték
maguknak?” – kérdezte ördögi gúnnyal a szovjet diktátor.

Az események kutatója szerint Sztálin nem helyeselte Jugoszláviának északi
irányú terjeszkedését. Nehezen viselte el, hogyan lett az 1939-ben Moszkvából
Belgrádba küldött Walter elvtársból egy komoly hadsereg vezetõje, s a térség legna-
gyobb államának külsõ és belsõ ellenségein gyõzedelmeskedõ diktátora. Bosszan-
totta õt, hogy a Tito megbuktatására beszervezett Hebrang 1946 tavaszára minden
pozícióját és befolyását elvesztette. Ezért a Titoval történt utolsó találkozóján moso-
lyogva s barátságosan, mint a „megtestesült jóság” mondott ellent vendége mohósá-
gának. Tito a jelek szerint megértette, hogy nem érdemes tovább feszítenie a húrt.

Sztálin és Tito viszonyában volt valami különös, mintha mindketten lappan-
gó ellenszenvvel viseltettek volna egymás iránt, de azért féken tartották magukat.
Sztálin ügyelt arra, hogy meg ne sértse Titot, de alattomosan célozgatott a jugo-
szláv helyzetre, Tito viszont az idõsebbnek kijáró tisztelettel viseltetett Sztálin iránt,
de azért észlelhetõ volt, hogy neheztel reá, megjegyzései miatt – írja Gyilasz már
1945. áprilisi látogatásuk során.

Sztálinnak akkor még nagyon megfelelt Tito, az „õ embere” volt a Balkánon,
Tito pedig Sztálint példaképének tartotta, s még szélsõségeiben is utánozta. Mind-
ez nem akadályozta meg azonban abban, hogy egész listát át ne adjon az oroszok-
nak a jugoszláv területeken általuk elkövetett atrocitásokról. Sztálin éktelen harag-
ra gerjedt, s „könnyet is hullatott” a Vörös Hadsereggel szemben elkövetett eme
hálátlansága miatt.

1946 nyarán, Tito utolsó moszkvai útja során Sztálin igyekezett fátyolt borítani
a múltra, meg is csókolta vendégét, de a napokon át tartó tárgyalások során újabb
súrlódások jelentkeztek. Az oroszok lebecsülték a jugoszláv forradalmat, titkos szol-
gálatra akarták a jugoszlávokat beszervezni, s gazdasági téren is megmutatkoztak
az ellentétek. Az is idegesítette Sztálint, hogy Belgrád független kapcsolatokat te-
remtett más kelet-európai rendszerekkel, s ezeknek vezetõi, Dimitrov, Enver Ho-
dzsa, alárendelõdtek neki. „Fájt” Sztálinnak, hogy Tito megelõzõleg nem egyeztetett
kellõleg a Kremllel, s hogy a késõbbiek során balkáni konföderáció létesítésén mun-
kálkodott, mely nemcsak Bulgáriát és Jugoszláviát foglalta volna magába, de Albáni-
át is, továbbá a forradalmárok gyõzelme után Görögországot. Amikor ebben az ügy-
ben Sztálin orosz-bolgár-jugoszláv tárgyalásokat kezdeményezett, Tito betegségére
hivatkozva el sem utazott Moszkvába, s kiküldötteire bízta a tulajdonképpen neki
szóló bírálatok meghallgatását.

Eme „bekódolt” ellentét Sztálin és Tito között megmutatkozott a gazdasági
kérdésekben is. Az oroszok Jugoszlávia észak-keleti területein szerzett német hadi-
zsákmányt, infrastruktúrát csak borsos ellenszolgáltatás fejében voltak hajlandók át-
engedni szövetségesüknek, a kereskedelmi kapcsolatokban kihasználták a feszült
viszonyt Belgrád és az angolszászok között éppen úgy, mint a rubel-dinár átváltás-
ból eredõ gazdasági elõnyöket. Problémák adódtak a közös részvénytársaságok
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kérdéseiben is, s hamar kiderült, hogy a szokványos kereskedelmi kapcsolatokon kí-
vül Tito nem számíthat szovjet segítségre az ötéves tervének megvalósításában.

A számos tisztázatlan részleteket tartalmazó Moszkva-Belgrád kapcsolatnak a
fényében kell a Jugoszláv területi igények kérdésével foglalkoznunk. Szemmel látha-
tó, hogy Moszkvának nem volt ínyére a „balkáni helytartójának” túlságos megerõsödé-
se. „1946 elején az a szóbeszéd járta, hogy Jugoszlávia bizonyos határkiigazításokat
szándékozik követelni Magyarországtól. Késõbb a budapesti külügyminisztérium
megtudta, hogy a jugoszláv kormány elállt e tervtõl.” Már a háború utolsó hónapjai-
ban a nagyhatalmak szövetségét is erõsen próbára tevõ konfliktussá vált az ún. tri-
eszti-kérdés. E várost szinte egy idõben érték el Olaszország felõl érkezõ angol-
szász csapatok Tito partizánjaival. Ez utóbbiak Triesztet az egész Isztria félszigettel
együtt Jugoszláviához kívánták csatolni. Tito úgy vélte, hogy ezen kívánságát a há-
borút vesztett Olaszországgal szemben érvényesíteni is tudja. A katonailag jelenlevõ
angolszászok viszont nem járultak hozzá, hogy a mindinkább szovjet mintákat köve-
tõ Tito berendezkedjék ebben a térségben. Évekig elhúzódó diplomáciai konfliktus
támadt Jugoszlávia és Olaszország, illetve a keleti és nyugati tömb országai között.
Ez a feszültség nagy tehertételt jelentett a Kreml számára a háborút befejezõ béke-
tárgyalások során is. A nézeteltérés végül a vitatott terület kettéosztásával és Trieszt
városának Olaszországnál maradásával ért véget.

A jugoszláv törekvések osztrák Karintia és Krajna megszerzésére csak ter-
het jelentettek Sztálin számára a nyugati szövetségeseivel folytatott tárgyalások
során, s akadályozták a kommunisták térnyerését Olaszországban.

Hasonlóképpen zavart okozott a görög felkelõk számára nyújtott kezdeti tá-
mogatás, mivel ezzel belekontárkodtak a nyugati érdekszféra ügyeibe. Jugoszlávia
további megnagyobbodása Magyarország déli területeivel nemcsak Tito hatalmát és
gazdasági megerõsödését szolgálta volna, de ezzel párhuzamosan gyengítette vol-
na az orosz befolyást Belgrádban. Ezekben az idõkben folyó béketárgyalások során
úgyszólván a Magyarországot sújtó trianoni határvonalak helyreállítása volt az
egyetlen kérdés, amelyben az érdekelt nagyhatalmak meg tudtak állapodni. Sztálin
ezen nem kívánt változtatni s az egyre romló nemzetközi helyzetet Tito területi köve-
teléseinek támogatásával vagy akár annak helyeslésével tovább terhelni.

Ennek a nemzetközi konstellációnak köszönhetõen az ország déli területei-
nek elcsatolását célzó és helyi erõkre is támaszkodó délszláv-„magyar” kísérletek
nem vezethettek eredményre.6

Pécs polgármestere még 1947-ben is szükségesnek tartotta, hogy közölje a
belügyminiszterrel „államellenes ügy észlelhetõ a vármegyében, s sokacok antifa-
siszta szervezetében… fõleg Nagykozár községbõl, ahol … azzal igyekeznek han-
gulatot kelteni… a lakosság sorában, hogy tartsák ébren a Jugoszláviához való
csatlakozás gondolatát, mert ott nem kell jóvátételt fizetni, s miután a szlávok a
gyõzõk, annak kell történnie amit õk akarnak.”7
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6 BML Nemzeti Bizottság jegyzõkönyvei (1944. dec. 13.); Új Dunántúl 1945. okt. 19. dec. 6. dec.. 22.
dec. 24.; Dunántúli Népszava 1945. dec.. 45. 1946. jan. 8. jan. 29.; Kertész... i.m. ÉV 192. ,484. p.;
Kun Miklós: Baja és Pécs magyar város maradt = Magyar Nemzet 1997. febr. 1.; Milovan Gyilasz...
i.m. ÉV 90., 120., 157. p.

7 BML Boros hagyaték 1947. máj. 3. 936/2/1947.
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TREBBIN ÁGOST

EMLÉKEZÉS MAROSY LÁSZLÓ ALEZREDESRE
akirõl még csak utcát sem neveztek el Pécsett

A magam részérõl egy rövid cikk erejéig már foglalkoztam Pécs II. világhá-
borús eseményeivel. Sajnos én is elkövettem azt a hibát, hogy nem emeltem ki a
város megvédésben igen fontos és meghatározó szerepet játszó Marosy László al-
ezredes úr személyét. Mentségemre legyen mondva, utólag kaptam meg fiától,
Marosy Istvántól azokat a fontos kortörténelemi dokumentumokat, amelybõl elénk
rajzolódik egy nagyszerû, városát szeretõ, igaz ember legendás alakja.

Marosy László alezredes mártír volt. Akkor is, ha nem is áldozta közvetlenül
életét a hazáért. Azok az erõk, akiknek a háború utáni idõszakban a magyar intelli-
gencia és középosztály teljes felõrlése köszönhetõ, neki sem kegyelmeztek. Õt er-
kölcsileg, koholt vádakkal tették élõ halott mártírrá. Úgy érzem Marosy László alezre-
des teljes joggal kiérdemelné, hogy egykori, Köztársaság téri házára emléktáblát
helyezzenek el.

Marosy László alezredes így kezdi visszaemlékezését: „1899. május 23-án
születtem Pécsváradon. Atyám állami tisztviselõ (adótárnok) volt.” 1 Ízig-vérig katona
volt. Már 15 éves korában bekerült a budapesti Közös (K.u.K.) Hadapródiskolába. El-
végezte a Ludovika Akadémiát, 1922. augusztus 20-án avatták hadnaggyá. 1938-ig Pé-
csett teljesített szolgálatot a 8. Honvéd Gyalogezredben. A kitûnõ felkészültségû, mû-
velt, több nyelvet beszélõ katonatiszt ezután még több fontos vezetõi beosztást kapott.

1940-ben Németországba küldték tanulmányútra. Beszámolójából érdekes,
egyben tragikus kép rajzolódik ki Magyarország alárendelt, megalázó helyzetérõl.
„1940. év telén Németországban – Döberitzben – a Német Gyalogsági Központi Is-
kolában voltam szolgálati tanulmányúton. A német tisztek beszélgetésébõl, de külö-
nösen abból az elõadásból, amelyet a Német Birodalom fennállásának 175. évfordu-
lóján Berlinben, a Repülõk Székházában véletlenül alkalmam volt meghallgatni, már
láttam, hogy a németek oldalán Magyarország a vesztébe rohan, mert önállóságát,
fõleg iparát és kultúráját el fogja veszíteni. A németek a Dunántúlt, mint német terüle-
tet emlegették, a tisztek közül pedig sokan azt sem tudták, hogy ez a terület Magyar-
országhoz tartozik. A magyar ipart, mint játszadozást említették, aminek teljesen
meg kell szûnnie. A magyar nép, ha egyáltalán ilyenrõl beszélni érdemes, csak arra
való és alkalmas, hogy a németeknek élelmiszert termeljen. Eme tapasztalataimat
Berlinbõl való elutazásom elõtt a magyar követségen, akkori követünknek Sztójai al-
tábornagynak jelentettem.2 Igen goromba leintésben részesültem. Ezek a tapaszta-
latok további magatartásomnak irányt szabtak.”3

Sajnos az ország politikai és katonai vezetõsége minden szinten figyelmen
kívül hagyta a figyelmeztetéseket. Hiába voltak baljóslatú jelek, az erdélyi és felvi-
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1 Marosy László: Életleírás. Pécs. 1965. március 22.
2 Sztójai Döme 1936–1944 között volt Magyarország berlini nagykövete
3 Marosy... i.m. 1965.
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déki bevonulások mámora elhomályosította az éleslátást. A szakadékban végzõdõ
ámokfutást nem lehetett megállítani.

1941. június 27-én Magyarország, Bárdossy László miniszterelnöksége
alatt (1941–1942) Németország és szövetségesei (Románia, Szlovákia, Finnor-
szág, Olaszország és a megszállt államokban toborzott légiók) oldalán hadba lé-

pett a Szovjetunió ellen. A világháborúba lépés óriási tévedés volt. A politikai elit
egy része rosszul mérte fel mind a nemzetközi helyzetet, mind a magyar állam le-
hetõségeit, mind a nemzeti érdekeket. Persze utólag könnyû kritizálni.

A II. világháború eseményei és tragikus következményei jól ismertek. Hatal-
mas német gyõzelmek, majd a megállíthatatlan szovjet ellencsapás. Tragikus he-
lyek és dátumok. Sztálingrád (1942. augusztus 21. – 1943. február 2.), Voronyezs
(1943. január 12.), Kurszk (1943. július). 1944 októberében már Magyarországon
folytak a harcok.

De kövessük tovább Marosy László alezredes sorsát. „1944. júniusában ki-
neveztek a 8. Honvéd gyalogezred II. zászlóalj parancsnokának Pélmonostorra.
1944. júliusában zászlóaljamat mozgósították és a keleti hadszíntéren Tatárhá-
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A '40-es években A '80-as években
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gó-Körösmezõ körzetében bevetették.”4 1944. szeptember 29-én betegen kórház-
ba került. Itt érte az 1944. október 15-én kiadott Horthy proklamáció (kiugrási kísér-
let), valamint Beregfy Károly vezérezredes nyilas puccsa, akit Szálasi Ferenc
honvédelmi miniszterré nevezett ki. Ezekben a vészterhes októberi napokban
Marosy László alezredes, Molnár Dénes fõhadnagy társaságában kórházvonattal
Pécsre készült jönni betegszabadságra. A budapesti Déli pályaudvaron véletlenül
összetalálkozott Kiss János altábornaggyal, egykori, általa igen nagyra becsült ez-
redparancsnokával. Bizalommal és õszintén beszélgettek: az ország végveszély-
ben van. Szálasi Ferenc, a németeket kiszolgáló nyilas miniszterelnök az országot
tragédiába sodorja. Kiss János altábornagy egyértelmûen fogalmazott: „Marosy!
Az ország sorsa most a mi, az idõsebb tisztek kezében van. A fiatalokra nem na-
gyon számíthatunk, mert azok kakaskodnak és eljár a szájuk. Pesten mi meg-
tesszük a magunkét, te menj le Pécsre és szervezz akciókat a németek ellen. Ha
másképp nem megy, partizánharcot. Tedd meg a dolgodat, majd tartom veled az
összeköttetést.”5

Sajnos azonban erre nem kerülhetett sor. Kiss János altábornagyot, a Ma-
gyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottság irányítóját letartóztatták. Kegyetlen
kínvallatás után halálra ítélték, az ítéletet 1944. december 8-án, a fõvárosi Margit
körúti fogházban végrehajtották.

Marosy alezredes Pécsre érkezve azonnal hozzákezdett a feladat végrehaj-
tásához. „1944. november 16-án Pélmonostorra mentem, hogy ott próbáljak vala-
mit megszervezni. Tervem az volt, hogy Kiskõszeg környékén, az SS horvát alaku-
latok hátában legalább zavart keltek, hogy ezáltal a Vörös Hadsereg átkelését a
Dunán megkönnyítsem. Utódomat, az ottani zászlóaljparancsnokot, Kabdebó Já-
nos alezredest sikerült volna egy vállalkozásra rávennem, de az úgynevezett tan-
zászlóaljnál egyetlen egy puska és egyetlen darab töltény se volt. Még az õrségek
is puska nélkül álltak. Pécsre való visszatérésem után, november 18-án a Nemzet-
védelmi Osztály lakásomon letartóztatott, mert tevékenységem miatt többen felje-
lentettek.”6 Letartóztatták és megkezdõdött a kihallgatás. A vád: lázítás, összeját-
szás az ellenséggel, engedetlenség. Ezekért bizony azokban az idõkben halál járt.
Marosy alezredes szerencséjére a hadbíró-alezredes, dr. Láng Lajos, egykori Lu-
dovikás akadémiatársa volt, aki dr. Bárdos Gyula hadbíró-õrnagy segítségével, mi-
után adorjánházi Molnár László hadtestparancsnok aláírta a végzést, még a tár-
gyalás elõtt elengedték. A szabadon bocsátásnak azonban szigorú feltétele volt.
Azonnal vissza kellett térnie a harctérre. Õ ellenben inkább a szökést és a bujkálást
választotta.

1944. november 27-én a katonai hatóságok elrendelték Pécs teljes polgári
kiürítését. Erre elsõsorban a jobbmódú pécsi polgároknak volt lehetõsége. A lakos-
ság pincékben, présházakban próbált védelmet találni. Hétfõn (november 27-én) a
hajnali órákban a pánikba esett emberek a meneküléshez mindenfajta közlekedési
eszközt megpróbáltak igénybe venni. Legtöbbjük vonaton, autóbuszon, szekéren
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4 Marosy... i.m. 1965.
5 Marosy... i.m. 1965.
6 Marosy... i.m. 1965.
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mentette magát és kisebb-nagyobb értékeit, de volt olyan is, aki gyalog vágott neki
a reménytelen útnak. A hivatalos álláspont szerint a kiürítéshez összesen 250 db
vagonra lett volna szükség, de a MÁV Üzletigazgatóság csak 30 db-ot tudott bizto-
sítani. Hiába fenyegetõzött a hadmûveleti kormánybiztos, több vagon nem állt ren-
delkezésre.

Nemcsak a nyilasok és németbarátok menekültek, hanem a város felsõbb
vezetõsége is követte példájukat. „1944. november 28-án hajnalban a hátországi
parancsnokságok elmenekültek Pécsrõl, ezt legényem, Pál László honvéd útján
derítettem ki.”7 Marosy László alezredes ezek után joggal tarthatta magát a város
katonai parancsnokának. Képzett katonaként tisztában volt a helyzettel. Tudta,
hogy a szovjet hadsereg elõõrsei bármikor feltûnhetnek Pécs keleti peremkerülete-
iben. „A harchelyzetet állandóan figyelemmel kísértem. Ebben segítségemre volt
Molnár Dénes fõhadnagy, aki mint sebesült, betegszabadságon tartózkodott Pé-
csett. Többször kilovagolt az arcvonalra és a helyzetrõl állandóan tájékoztatott.”8 A
visszavonuló 54. sz. magyar portyázó zászlóalj parancsnoka, Szabó Árpád ezre-
des szintén megerõsítette a szovjet elõretörés tényét. Véleményét tömören össze-
gezte: „a német front megingott!”

Marosy László alezredes úgy érezte, nem nézheti ölbe tett kézzel az esemé-
nyeket. „November 28-án, a várva-várt fordulat küszöbén, már ezt szem elõtt tartva
teszi meg intézkedéseit. Magyar részrõl legalább ne legyen ellenállás, ne legyenek
utcai harcok, ahol csak lehet a németeket kell harcképtelenné tenni.”9 Ismételten
végigjárta a pécsi laktanyákat. A Ferenc József laktanyában az õrparancsnokot fel-
szólította, hogy az este beköszöntével az õrséget oszlassa fel és menjenek haza.
Ugyanígy járt el a Fõpostát õrzõ katonák esetében is. „A még ki nem ürített 526. sz.
hadikórház parancsnokát dr. Mihályi István fõorvost utasítja, hogy a várost semmi-
féle körülmények között ne hagyja el. A négy helyre telepített, több mint félezer se-
besültet ápoló katonai kórháznak – betegeivel együtt – Pécsett kell maradnia.”10 „A
Makár utcai hadikórház orvosainak és ápolóinak egy részét az utolsó pillanatban
az indulásra kész autóbuszból kiszállásra késztettem azzal, hogy megfenyegettem
õket, hogy aki Pécset elhagyja, nem térhet többé vissza. Meg kell jegyeznem, nem
nagy hajlandóság volt bennük a kiürítési parancs végrehajtására, de saját felelõs-
ségükre azt nem szegték volna meg.”11

1944. november 28-án éjszaka Pécsre sötét, nyúlósan hideg ködtakaró bo-
rult. A homályt csak itt-ott törte meg egy-egy utcai lámpa halvány fénye. Riadt féle-
lem telepedett a városra, amelyet ezekben a válságos pillanatokban a felsõbb ka-
tonai és polgári vezetõség magára hagyott. Mi lesz most? Dél felõl fegyverropogás
hallatszott, csak sejteni lehetett, hogy ott már a szovjet felderítõk vívják harcukat a
városért. A városháza piciny õrszobájában néhány sápadt, elszánt férfi hajolt
össze suttogva. Marosy alezredes, dr. Vörös Mihály alpolgármester, Máté Ferenc
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7 Marosy... i.m. 1965.
8 Marosy... i.m. 1965.
9 Boros István: Tanulmány Pécs város felszabadulásáról. Kézirat.

10 Boros... i.m.
11 Marosy... i.m. 1965.
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rendõr alhadnagy és néhány Pécsett tanuló bácskai egyetemista. Döbbent tekinte-
tek szegezõdtek egymásra. Hivatalnokok, beosztott emberek, akik ahhoz voltak
hozzászokva, hogy megmondják nekik, mit kell tenniük. Ki ad most egyértelmû pa-
rancsot? Csak Marosy László alezredes, aki a fronton már átélt ilyen válságos, fe-
szült pillanatokat tudta, mit kell cselekednie. Dr. Boros István tanár, a város késõbbi
szocialista fõispánja így emlékezik vissza ezekre a vészterhes, drámai pillanatok-
ra: „Éjfél már elmúlt, mikor újra az õrszobába ér (Marosy László alezredes). S mi-
közben a polgármester helyettesnek beszámol, a telefon berreg élesen: Blazsek
fõmérnök az elektromos-centráléból keresi Marosy alezredest, s jelenti, hogy a
szovjet elõvéd parancsnoka csak az imént volt az üzemben: biztosította õket, hogy
bántódásuk nem esik, dolgozzanak csak nyugodtan tovább, alakulataik elindultak
a város felé.”12 Az idõ vészesen múlott. Egyöntetû volt a vélemény: parlamenter
csoportot kell küldeni. Értesítették Vörös Márton fõlevéltárost, akirõl úgy gondolták,
hogy svéd vöröskeresztes kapcsolatai révén hasznára lehetne a városnak. Újabb
tanácskozás a levéltárban és a városházán. A Rákóczi úton nyugati irányba szov-
jet tankok zakatoltak végig. További teketóriázásra most már valóban nem volt idõ.
1944. november 29-én reggel 5 órakor szovjet felderítõk nyitottak rájuk. Valószínû-
leg Blazsek fõmérnök, az üszögi villanyteleprõl értesíthette a szovjet parancsnok-
ságot a városi parlamenti küldöttség tervezett indulásáról.

Ismét Dr. Boros Istvánt idézzük: „A Perczel utcán áll fel a kis csapat. Elõl a
szovjet tiszt, közvetlenül utána dr. Vörös Mihály és dr. Vörös Márton a két tol-
máccsal, mögöttük Marosy a zászlót vivõ Máté Ferenccel és ennek egyik beosz-
tottjával, egy rendõrrel. A menetet a két géppisztolyos katona zárja be.”13 A parla-
menterek a Kisfaludy, Munkácsy Mihály és Bercsényi utcákon át már viszonylag
akadálytalanul (a Nemzeti Színház körüli lövöldözésnek Marosy majdnem áldoza-
tul esett) jutottak el a Rákóczi útra. A Légszeszgyár utca sarkánál azonban nem ju-
tottak tovább, mivel a Rákóczi úton útjukat állta a szovjet hadsereg egységeinek
nyugat felé vonuló áradata. Itt Nyeszberov alezredes, a szovjet elõvéd parancsno-
ka elé vezették õket.

Ezekrõl a napokról és percekrõl csak nagyon kevés tárgyilagos visszaemlé-
kezés és feldolgozás áll rendelkezésünkre. Hiányukban kénytelen voltam több irá-
nyú szakirodalomra, illetve idõsebb ismerõseim elmondására támaszkodni. A
magasrangú szovjet fõtiszt látszólag semmit nem értett abból, hogy mit akar tõle ez
a néhány sápadt, elgyötört ember. Csak logikusan gondoljunk bele, mit is jelentett
a többmilliós emberáldozatot követelõ szörnyû háborút végigharcoló orosz tiszt
számára egy jelentéktelen magyar város megkímélése, és néhány száz szovjet
harcos és ellenséges katona életének megmaradása. Csepp a tengerben…

A pécsi parlamentereket feltuszkolták egy katonai teherautó platójára, és
máris a belváros felé robogtak. Pécs belvárosában a kora délelõtti órákban teljes
volt a káosz. Innen is, onnan is szórványos lövöldözések hallatszottak, a Király ut-
cában hatalmas T-34-es páncélosok robogtak végig. A Pálos-templom felõl ágyú-
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dörgés hallatszott. A belvárost megszállta a GPU, a hadsereg politikai rendõrsége.
Ellenséges katonák után kutatva, házról házra, lakásról lakásra jártak.

A küldöttség szerencsésen megérkezett a Széchenyi térre. A Nádor Szállo-
da elõtt húszfõnyi, magas rangú tisztekbõl álló csoport várakozott. Hamarosan
megérkezett N. I. Zavjalov ezredes, a dél-dunántúli hadmûveltek operatív irányítá-
sának parancsnoka és vezérkara. Az ezredes sorban kezet rázott tisztjeivel, kitün-
tetéseket osztott, és megköszönte beosztottainak a könnyû pécsi gyõzelmet.
Zavjalov barátságosan intett a tisztek mögött szorongó pécsi küldöttségnek, de
több figyelmet nem tudott rájuk fordítani.

Ezalatt a Nádor Kávéházban, fehér asztalok körül mintegy 80 fõs szovjet törzs-
tiszti állomány gyûlt össze. Ide tessékelték be a parlamentereket is. Megjelent Pécs
város katonai parancsnoka is, aki már részletesen tárgyalt a küldöttséggel. Minden ér-
dekelte. A város üzemeinek, bányáinak termelése, a lakosság, valamint a város ren-
dészeti helyzete. Marosynak megbízást adott, hogy szervezze meg Pécs város biz-
tonsági szolgálatát, tegyen meg mindent a közbiztonság megóvása érdekében.

Marosy László alezredes idealista, igaz gondolkodású magyar ember volt.
Nem számolt viszont az emberi kapzsisággal és gonoszsággal. Sokáig úgy érezte,
hogy õ, aki olyan sokat tett a városért, minden aljas rágalmon és gyanúsításon felül
áll. Pedig 1944. november 29-én, a Nádor Szállodában lefolyt tárgyalásról távozva
már ízelítõt kaphatott abból, hogy mire számíthat. A Széchenyi téren gyülekezõ,
rablásra és bûnözésre kész tömeg meg akarta lincselni. Egyetlen „vétke” a rajta
lévõ jobb minõségû civil ruha volt. Dr. Boros szerint ezek a nyilasok által a börtö-
nükbõl kiszabadított, „zsákmányéhes hiénakutyák” voltak. Némiképp ellentmond a
tömeg pártállásáról kimondott véleményének a szintén tõle idézett mondat, amit
egy idõsebb magyar nõ kiabált: „Fasiszta tiszt! Fejbe lõjétek! A ruháját ne lyu-
kasszák ki a golyóitok: azt én húzom le róla!”

Marosy alezredes Pécsett nagy lelkesedéssel látott hozzá egy új társadalmi
rendszer megszervezéséhez. „A Pécsi Nemzeti Bizottság megbízásából 1944. de-
cember 10-tõl, mint õrszemélyzeti parancsnok részt vettem a városi rendõrség
megszervezésében és a rend helyreállításában.”14 1944. december 21-én Debre-
cenben összeült az Ideiglenes Nemzetgyûlés, mely kormányfõnek Miklós Béla ve-
zérezredest, az 1. magyar hadsereg szovjetekhez átállt parancsnokát választotta
meg. A honvédelmi miniszter és egyben a vezérkar fõnöke, Vörös János vezérez-
redes lett (1944. december 22. és 1945. november15. között). Megelõzõleg õ volt a
magyar királyi Honvédvezérkar fõnöke, aki kalandos körülmények között szökött
meg a nyilas fogságból, és került a szovjet oldalra.

1945. január 31-én Vörös János vezérezredes, honvédelmi miniszter Marosy
László alezredest bízta meg a 4. (pécsi) honvédkerület felállításával. A meglehetõ-
sen kusza háborús és belpolitikai viszonyok között a feladat végrehajtása sok nehéz-
séggel járt: „Marosy László alezredes, a 4. honvédkerület megbízott parancsnoka
1945. februárjában, tisztában volt azzal, hogy neki két elöljárója van. Az egyik Vörös
János vezérezredes, a Debrecenben lévõ magyar honvédelmi miniszter, a másik a
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Pécsett székelõ szovjet katonatiszt, a Szövetséges (Szovjet) Ellenõrzõ Bizottság he-
lyi megbízottja. Nem volt tehát elégséges, hogy kézhez kapta a kinevezést, a szerve-
zõmunka megkezdése elõtt a honvéd katonai kerület megalakításához és mûködé-
séhez még a SZEB helyi megbízottjának az engedélyét is meg kellett kapnia. Ez
legalább olyan fontos engedély volt, mint az elõbbi.”15

Marosy László alezredes így ír visszaemlékezésében: „Feladatom volt a kerü-
leti parancsnokság és szervei – beleértve a székesfehérvári kerületet is – teljes meg-
szervezése és egy hadosztály felállításának elõkészítése. Ennek a feladatnak min-
den tudásom és munkaképességem latba vetésével, lelkesedéssel igyekeztem
eleget tenni, de a nehézségekkel nem sikerült és nem is sikerülhetett teljes egészé-
ben megküzdenem.”16 Végül Pécsett csak 1945. március 3-án született meg az új
magyar honvédség. „1945. március 3-án délelõtt Pécs központjában, a Széchenyi
téren, a bolgár nemzeti hadsereg alakulatai zárt rendben álltak fel. Ott voltak a me-
gye, a város vezetõi, s az ünneplõ közönség soraiban a szovjet, bolgár tisztek mellett
a magyar tisztek is.” A nagyszabású, villásreggelivel összekötött fogadás „házigaz-
dája” a nemzeti ünnepüket tartó bolgár csapatok parancsnoka volt. Ezt követõen ka-
tonai díszszemlén mutatkozott be elõször a demokratikus Magyarország honvédsé-
gének elsõ pécsi alakulata. „Elindultak. S mint a szemtanú leírta: „Kart-karba fonva
ment az orosz, a bolgár és a magyar tisztek csoportja végig Pécs fõterén és mögöt-
tük a bolgár tisztek, magyar polgári megbízottak és a város népe, az új magyar hon-
védkerületi parancsnokság épülete felé a Rákóczi útra. Felriadt egy magyar honvéd
kürtjén a tisztelgés jele és az ámuló szemek elõtt feltûnt egy hosszú sor, elején a
zászlótartó, a virággal díszített magyar nemzeti lobogóval, amelyet meghajtott az ér-
kezõk elõtt.”17

Az ünnepi percek azonban hamar tovatûntek. 1945. március 6-án a német
csapatok megindították a „Tavasz ébredése” fedõnevû ellentámadásukat, amely a
dél-baranyai területek és Pécs visszafoglalására irányult. A német támadás utáni na-
pon, március 7-én a szovjet parancsnokság elrendelte, hogy a pécsi 4. honvédkerü-
leti parancsnokság költözzön át a Duna-Tisza közére. A parancsnokság csak 1945
májusában költözött vissza Pécsre, addigra a pécsi hadosztály szervezésének ügye
lekerült a napirendrõl.

1945 nyarán Marosy László alezredesre már csak súlyos bajok és megpró-
báltatások vártak. A kemény, becsületes, megvesztegethetetlen jellemû katona-
tisztet elõször különbözõ rágalmakkal próbálták megfélemlíteni. Majd mikor ezek
nem voltak elegendõek, kegyetlenebb módszerekhez folyamodtak, és a „vasököl”
kegyetlenül lesújtott. A súlyosan megalázott magyar katonatiszt sok év távlatából
így emlékezik vissza a szörnyû idõszakra: „Sokszor voltam kénytelen fosztogató,
korrupt és fegyelmezetlen egyénekkel szemben eljárni. Bár figyelembe vettem a
háborús állapotokat, az ennek kapcsán fellazult erkölcsi felfogást, az elnézésben –
már csak a közérdekében is – bizonyos határon túl nem mehettem. El kellett bo-
csátanom a szolgálatból azt a rendõrt, aki egyenruhában szolgálat közben foszto-

112

TREBBIN ÁGOST

15 Kis András: A Magyar Honvédség újjászervezése (1945) Zrínyi Kiadó. Budapest, 174 p.
16 Marosy… i.m. 1965,
17 Kis András… i.m. 1995. 177. p.
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gatott. Nem adhattam engedélyt a laktanya lebontására, hogy a téglákból a Szigeti
külvárosiak magánházakat és disznóólakat építsenek és le kellett tartóztatnom azt
a századost, aki a legénység ételébõl a sót és a fekhelyekbõl a deszkát elfeketézte.
Ezek az egyének eleinte mind a pártjukhoz, azon keresztül a Nemzeti Bizottsághoz
futkostak, s késõbb a Katonapolitikai Osztályon jelentgettek fel bosszúból.”18 Végül
is a vádaskodók elérték céljukat. Marosyt 1945. november 18-án a Katonapolitikai
Osztály letartóztatta.

Ma már a fiatalabb korosztály valószínûleg nem tudja, mi is volt ennek a hír-
hedt szervezetnek a munkája. A Katpol. 1945. január 1. és 1950. febr. 1. között állt
fenn, és a honvédség kommunista szempontok alapján történõ ellenõrzését vé-
gezte. Papíron a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozott, de gyakorlatilag a kommu-
nista párt irányította. Székhelye Budapest V. kerületében, a Nádor utca 9. sz. alatt
volt. A hivatali szobákat pincebörtön egészítette ki. Ide került Marosy alezredes, és
még szerencsésnek mondhatta magát, hogy végül is (életleírásában ezt annak
tudja be, hogy a Kommunista Párt fellépett mellette) kiengedték. De katonatiszt to-
vább nem lehetett, és csak alkalmi munkavállalásból tengethette úgy-ahogy életét.
Késõbb biztosítási ügynökként vállalt munkát. 1951. szeptember elsején a szovjet
mintára létrejött Államvédelmi Hatóság (ÁVH: 1945–1957) letartóztatta. 28 napot
töltött el egy sötét pincecellában, majd megbilincselve, zsúfolt személyvonaton a
kistarcsai büntetõtáborba vitték. Két szörnyû, megaláztatásokkal, vallatásokkal és
kínzásokkal kísért esztendõ várt rá ezen a rettenetes „magyar Gulágon”. 1953. júli-
us 4-én Nagy Imrét miniszterelnökké nevezték ki. A Parlamentben elmondott be-
szédében új szakasz kezdetét hirdette meg. Megkezdõdött a Rákosi korszak kon-
cepciós pereiben ártatlanul megkínzott, tönkretett sok-sok magyar ember ügyének
felülvizsgálata. 1953. november 10-én Marosy László „ügye” (amelyben még vád-
emelés sem hangzott el) a Budapesti Katonai Ügyészség elé került. Vádemelés
ezúttal sem történt, az elsõ kihallgatás után szabadon engedték.

Az átélt súlyos testi és lelki megpróbáltatások aláásták egészségét. Sokáig a
pécsi belklinikán ápolták, majd mint gyógyíthatatlannak vélt beteget hazaküldték.
Bizton állíthatjuk, hogy ennyi szenvedés után a legtöbb ember összeroppant volna.
Nem így történt. Marosy László igen kemény, erõsakaratú ember volt. Isten áldotta
tehetsége volt a különbözõ fa dísztárgykészítõ munkákhoz. A közélettõl teljesen
visszavonulva csak ennek a fárasztó, de sok megnyugvást adó mûvészi tevékeny-
ségnek szentelte hátralévõ életét. Viszonylag magas kort élt meg, 1985-ben halt
meg Pécsett. Marosy László alezredes emléke, hazafisága méltán érdemel tiszte-
letet az utókortól.

Nagy tisztelettel és barátsággal köszönöm Marosy István Úrnak, Marosy
László alezredes fiának, hogy jelen munkám elkészítéséhez értékes családi és
kortörténeti dokumentumokat bocsátott rendelkezésemre.
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TÜSKÉS TIBOR

KASSÁK LAJOS
1887 – 1967

Írói munkássága az irodalom megújulás, a modernizmus és az azt képviselõ,
1908-ban alapított Nyugat folyóirat jegyében indult. Elsõ verseit és prózai írásait a
Nyugat szerkesztõségébe vitte el. Verseit Osvát Ernõ nem közölte, de elsõ regényé-
nek, az 1912-ben írt Misilló királyságának a fõszerkesztõ 1916-ban helyet adott a fo-
lyóiratban. A regény késõbb könyv alakban is megjelent. Hogy belõle hány példány
jutott el Pécsre, aligha tudhatjuk. De egyetlen példányát néhány év múlva a pécsi
Kondor (Regõs) László kézbe vette. Az elsõ világháború utáni, szerbek megszállta
Pécsett jelent meg Kondor László szerkesztésében a Krónika címû folyóirat. Az
avantgard mûvészetet, az izmusokat támogató folyóirat 1921. évi 7. számában k. l.
monogrammal õ írt ismertetést a könyvrõl. „A tendencia már a Misilló királyságában
is kiviláglik: úgy adni a természetet és úgy adni az embert, amint a dogmáktól, eszté-
tikától és mindenfajta emberi látástól függetlenül megjelenik.” Kondor László úgy lát-
ja, hogy „az 1912-ben író Kassákban a »Ma« tendenciái már megvoltak.”

Kassák önéletrajzában, az Egy ember életében írta elsõ regénye megjele-
nésérõl: „Mit érhetne el többet egy fiatal magyar író annál, hogy holnap vagy hol-
napután megjelenik regénye a Nyugatban? Ez a legtöbb. Ez a hegycsúcs, ahova
csak a kiválasztottak tudnak fölérkezni.” Kassákot ugyan elindította és befogadta a
Nyugat, de az alkotó útja másfelé kanyarodott. Kassák a magyar avantgard moz-
galom zászlóvivõje, a magyar avantgard három meghatározó jelentõségû folyóira-
ta, A Tett, a Ma és a Dokumentum szerkesztõje lesz.

Amikor 1941-ben Pécsett a Sorsunk folyóirat elindul, nem az avantgard, ha-
nem a magyar népi mozgalom, a Kodolányi János nevével jelzett népi írói irányzat
felé tájékozódik. Várkonyi Nándor – nem hanyagolva el az ún. polgári irodalom
képviselõit, például Weöres Sándor, Hamvas Béla közlését – elsõsorban ebbõl a
körbõl toborozta munkatársait. A folyóirat elsõ öt évében Kassák neve a Sorsunk-
ban csupán egyetlen egyszer fordul elõ: a lap 1942-ben közli Vincze László könyv-
ismertetését Kassák Lajos Hídépítõk címû, ugyanabban az évben megjelent regé-
nyérõl. Kassák jelenléte a folyóiratban a háború után nõ meg. Ezt minden bizonnyal
a szerkesztõ és az író között létrejött személyes találkozás segítette. Hogy Kassák
korábban járt-e Pécsett, nem tudjuk. De az tény, hogy az 1946 májusában megren-
dezett pécsi kulturális napok fõvárosi vendégei között – a zeneszerzõ Kodály, a
szobrász Pátzay és az író Berda József, Illyés Gyula, Keresztury Dezsõ és Zilahy
Lajos mellett – Kassák Lajos is Pécsre látogatott, a mûsorban õ is a meghívottak
között szerepelt. Ezt követõen jelenik meg a Sorsunkban még 1946 õszén Berda
József lírai köszöntõje, a Kassák Lajos összegyûjtött versei fölé, továbbá Hunyady
József kritikája Kassák Lajos Egy lélek keresi magát címû regényérõl, valamint a
két közlés között, 1947-ben Várkonyi Nándor rövid és szép írása a hatvanéves
Kassák Lajosról. Ebben Várkonyi üdvözölhette Kassákot, és nevezhette „célhoz
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ért pályafutónak”, „az elsõ magyar proletár-mûvésznek”, ám az ekkor a proletáriá-
tus nevében föllépõ (és visszaélõ) diktatórikus hatalom éppen ekkor seprûzte ki
Kassákot a magyar szellemi életbõl.

Kassák Lajos nevével a Benedek Marcell szerkesztette, 1948-ban megje-
lent Irodalmi Diáknaptárban találkoztam elõször. A Várkonyi Stúdió portréfotója
mellett Kardos László még szinte himnikus méltatását olvastam. Õ is az „iskolázat-
lan, fiatal vasmunkást” emlegeti. „Költészete forradalmi árral öntötte el a magyar lí-
rát, értve és használva, fullasztva és termékenyítve.” Õ vitte diadalra líránkban a
szabad-vers formai forradalmát. „Kassák nevéhez fûzõdnek az izmusok...” A pró-
zaírót is dicséri: „Önéletrajzának elsõ kötetei a magyar próza klasszikus alkotásai
mellett állnak” – írja Kardos László. De csak hónapok telnek el, és az Egy ember
élete könyvtári katalógus cédulájára ráütik a lila gumibélyegzõt: „Nem kölcsönöz-
hetõ”. Ezért 1950-ben, másodéves egyetemistaként Kassák önéletrajzát csak a
Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában különleges, névre szóló kutatói en-
gedéllyel és a könyv helybeni használatával olvashattam el.

Kassák lassan térhetett vissza az irodalomba, a folyóiratokba és a könyvki-
adásba. A pécsi Dunántúl csak az utolsó, 1956 végén megjelent 19–20. összevont
számában mutatta be, de akkor – igaz – már három folyóiratoldalon és egyszerre
hat versét.

Ám ez a visszatérés is ellentmondásos volt. És talán éppen azért nézett a
magát szocialistának nevezõ rendszer mindvégig kétszeres gyanakvással Kas-
sákra, mert az õ hiteles munkás származásához, forradalmi elkötelezettségéhez,
mély humanizmusához és mûvészi tisztaságához nem férhetett kétség.

Az 1958 õszén indult Jelenkor vállalta a Sorsunk hagyományait, ugyanakkor a
folyóirat fiatal szerkesztõi nyitni kívántak a modernizmus, a mûvészi kísérletezés, az
újfajta törekvések – és e törekvések elindítói, „õsei” – irányába is. A lapban 1959 és
1964 között megjelent képzõmûvészeti tárgyú írások és mûvészi képanyag meg-
szerzésében nagy segítségemre volt az Esztergomban élõ mûvészettörténész Dé-
vényi Iván. (Hozzám írt negyedfélszáz levelét a Petõfi Irodalmi Múzeum õrzi.) Õ hívta
föl Kassák figyelmét a Jelenkorra, õ keltette föl Kassák rokonszenvét a folyóirat iránt,
az õ indítására küldött Kassák verset, rajzot és tanulmányt a Jelenkornak.

Az egyik beszédes történet: Kassák szeretett horgászni, és a nyarakat gyak-
ran töltötte a Duna mellett, Esztergomban. 1957 nyarán Kassák bevonja tervébe
Dévényit: írjanak levelet, intézzenek körkérdést az európai mûvészet több jeles
alakjához, és a beérkezett válaszokat könyvben jelentessék meg. A válaszok las-
san csörgedeznek, könyv nem is születik a tervbõl, de Jean Cocteau válasza befut.
Cocteau oly módon felelt a francia nyelven megfogalmazott kérdésekre, hogy vála-
szát nagyvonalúan ugyanazon a papírlapon küldte el, amelyen a kérdések érkez-
tek, és tömör, kézírásos válaszait hosszan kanyargó vonalakkal kötötte a kérdé-
sekhez. A vállalkozás történetét Dévényi Iván késõbb megírta a Jelenkorban
(1964. 2. sz.), és írása mellett hasonmásban közöltük Cocteau „levelét” is.

Szerkesztésem idején a Jelenkor Kassák hét versét, három nonfiguratív rajzát
és egy hosszabb tanulmányát közölte, az utóbbival a folyóiratban zajló zenei vitához,
Granasztói Pál és Fodor András cikkéhez szólt hozzá. Fontos volt a Jelenkor fennál-
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lása ötödik évfordulójára küldött Emlékkoszorú címû terjedelmes versének a közlé-
se: a versben elsõ feleségét, Simon Jolánt siratta el. A vers mellett Martyn Ferenc
Kassák-portréját, ceruzarajzát adta közre a lap. A folyóirat jubileumára levelet kül-
dött, azt is közölte a Jelenkor. A folyóirat több alkalommal adott helyet olyan írások-
nak, amelyek Kassák munkásságát méltatták. Dévényi Iván többször írt egy-egy
Kassák-mûrõl: Kassák és Vasarely reprodukciós albumáról, Kassák Egy lélek keresi
magát, Mesterek köszöntése címû kötetérõl. A gazdag Kassák-recepcióból is ki-
emelkedik Rajnai László írása a Szerelem, szerelem címû Kassák-mûrõl, valamint
Somlyó György méltatása a Brüsszelben megjelent, francia nyelvû, Vasarely-rajzo-
kat tartalmazó Hommage á Lajos Kassák címû kötetrõl. (Kassák Lajos hozzám írt le-
veleibõl az öt legfontosabbat a Jelenkor 2006. 11. számában adtam közre.)

Kassáknak a Jelenkorban megjelent publikációi sorra kiváltották a hivatalos
irodalompolitika nemtetszését. A Népszabadság 1963. december 8-án Tévedések
és torzítások címû szerkesztõségi cikke Kassák nevének elhallgatásával „egyik ne-
ves írónkról” beszél, akit „a ma polgári mûvészetének kritikátlan elfogadásával” vá-
dol meg. A pártközpont számára 1963. december 13-án kelt följegyzés már névvel
említi Kassákot, és azt rója föl a Jelenkornak: „Helyt adnak Kassák inszinuáló rágal-
mainak. [...] Ezt nemcsak leközlik, hanem meg sem cáfolják a lapban.” A Baranya
Megyei Pártbizottság Agitációs és Propaganda Osztályán 1964. április 10-én készült
(föl)jelentés pedig Kassák képarchitektúráinak közlése miatt marasztalja el a szer-
kesztõséget: „A polgári irányzatok [...] a formabontás ugyancsak öncélú, egyénies-
kedõ alkalmazása [...] részben a Jelenkor képanyagára is vonatkoznak. E téren az
úgynevezett »absztrakt« ábrázolás szélsõségig, a nonfiguratív kifejezési formáig ju-
tott el egyes képzõmûvészeti alkotások közlésében (Kassák-rajzok).”

Mindezek ellenére Kassák személyesen is meg akart ismerkedni a Jelenkor
szerkesztõivel. Azon a címen, hogy a városi mûvelõdési ház irodalmi estre hívta
meg, Kassák második feleségével, Kárpáti Klárával és Gyergyai Alberttel, aki Kas-
sákot méltató bevezetõt mondott az irodalmi esten, 1965 januárjában Pécsre láto-
gatott. A Mecseken, az Üdülõ szállóban laktak. Az egyik nap Kassákék Csorba
Gyõzõvel, Bertha Bulcsuval és Lázár Ervinnel nálam, az akkor már elcsapott szer-
kesztõ lakásán találkoztak. Kassák néhány hetes pécsi tartózkodásának emlékét
õrzi Üdülõben címû verse.

Kassák 1965-ös pécsi tartózkodásának további két hozadéka született. Az
egyik egy interjú a könyvmûvészetrõl, a szép könyvrõl, a mûvészi illusztrációról,
melyet a Nádor kávéházban készítettem Kassákkal. Ez A könyv címû lapban jelent
meg. A másik írás is egy interjú, ezt Bertha Bulcsu készítette a Dunántúli Napló
számára. Ebben az interjúban arra a kérdésre, hogy az írónak ma mi a feladata –
1965-ben, amikor a szocialista írónak irányt kellett mutatnia, a jövõbe kellett látnia
–, Kassák a következõket választotta: „Ma nincs a világon egy politikus, aki meg
tudná mondani, hogy három hónap múlva mi történik. Így aztán a mûvészetben is
vannak zavarok, mindig voltak.” Nos, ha nincs politikus, aki a jövõbe látna, akkor a
politika mit várhat el az írótól? Ez a válasz éppen elég volt ahhoz, hogy a helyi politi-
ka meghatározó testülete, a lapot irányító megyei pártbizottság az interjút készítõ
Bertha Bulcsut fegyelmiben részesítse.
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Kassák 1965-ös pécsi látogatását és a két interjú „történetét” részletesen
Pannóniai változatok (1977) és Idõrosta (1994) címû könyveimben írtam meg.

Kassák Lajos a pécsi látogatást követõen már csak két évet élt. 1967-ben
hunyt el, nyolcvanéves korában.

Kassák Lajos
Jól proporcionált épület
emberek százával
a hegyen.
Termekben folyosókon
vörös cserepekben
zöld faedényekben
délszaki növényzet.
Nagy üvegtáblákon át
a lenti város egész alaprajzát belátni
éjszaka lámpák
színes fényei díszítik fel a teret
s én mind nyugtalanabb vagyok.
Jövök megyek
mintha elvesztettem volna valamit.
Gyerekkorom aranyhalai
úszkáltak így az akváriumban.
Jövök megyek.
Torkomig ér az elégedetlenség
pedig milyen nagy itt a csend
milyen szép a hóförgeteg játéka
s a nap ha újból felragyog.
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In memoriam Tüskés Tibor
*1930 Balatonszántód †2009 Pécs

Szomorú fõhajtással, mély megrendüléssel rovom a sorokat Tüskés Tibor utol-
só íróportréja után. Csöndesen és hosszan hallgatnék inkább, mocorogjanak vagy ci-
kázzanak csak a gondolatok, amíg maguktól pontos és méltó szavakká nem lesznek.
Hiszen Tüskés Tibor, az irodalomtörténész, a szerkesztõ, az író, a tanár, a nagy tudá-
sú és érzékeny számadó és tanító tegnap, 2009. november 11-én meghalt. Hiszen
évek óta õ idézte meg ide alázattal, és a javaira büszke városi polgár önérzetével a
huszadik századi pécsi irodalom jelentõs alakjait. A döbbenetes hiány, a hirtelen
gyász szorításában nehéz róla méltó módon és röviden szólni.

1930. június 30-án született Balatonszántódon. Nagykanizsán nevelkedett, s járt
elemi és középiskolába. Budapesten, az ELTE-n szerzett magyar-történelem szakos
tanári oklevelet. 1952-tõl egy évig Dombóváron, 1953-tól húsz esztendeig a pécsi
Janus Pannonius Gimnáziumban tanított. Ezt követõen a Pécsi Városi Könyvtárban,
majd a Baranya Megyei Könyvtárban dolgozott. Pécsre helyezése után került kapcso-
latba az élõ irodalommal, a város irodalmi életével. 1956-ban publikál elõször. Elnyerve
az itt élõ írók bizalmát, elõbb az 1958-ban indult Jelenkor lektorátusának vezetõje,
1960-tól a folyóirat elsõ meghatározó fõszerkesztõje, aztán a Jelenkor-Magvetõ Kiadó
egyik sorozatszerkesztõje lesz. A felívelõ pályát megtöri, hogy irodalompolitikai okok
miatt 1964-ben eltávolítják a Jelenkor élérõl. S miközben tanít, majd könyvtáros, s két
esetben még szerkesztõ is lesz (Pannonia Könyvek 1985–1991, Somogy címû folyóirat
1993–2000), ettõl fogva már mindenekelõtt az irodalmi tevékenysége a legfontosabb.

Gazdag életpályája során több tucat könyvet írt. Többek között a táj és az em-
ber kapcsolatáról (Magyarország, Zalamente, Somogyország, A nyugati kapu, Nagy-
város születik), a huszadik századi magyar irodalom nagy alakjairól (Csorba Gyõzõ-
rõl, Fodor Andrásról, Illyés Gyuláról, Kodolányi Jánosról, Nagy Lászlóról, Németh
Lászlóról, Pilinszky Jánosról, Rónay Györgyrõl, Weöres Sándorról), tanulmányköte-
teket (Pannoniai változatok, Mérték és mû, Triptichon, Jelbeszéd), az esztétikai neve-
lést segítõ mûelemzéseket (Testvérmúzsák, Titokkeresõ, Versrõl versre). Munkássá-
gát József Attila-díjjal, Janus Pannonius-díjjal, Arany János-díjjal, Pro Civitate-díjjal,
Akadémiai Bizottsági-díjjal ismerték el, Baranya megye és Nagykanizsa város dísz-
polgárává választotta. Halála elõtt egy héttel tudta meg, hogy az Egyetem Szenátusa
c. egyetemi docens címet adományoz Tüskés Tibor számára.

Nem volt könnyû természete. A Jelenkor élérõl való leváltásának a sebét halá-
láig hordozta. Hiába, hogy irodalomtörténészként, íróként lankadatlanul, sõt a koráb-
binál nagyobb lendülettel, folyton szélesedõ látókörrel, magasabb igénnyel dolgozott,
s egymás után jelentek meg a könyvei, a fiatal szerkesztõként elszenvedett igazság-
talanságot semmi sem feledtette. Mégis szinte felbecsülhetetlen az a szolgálat, amit
választott városának, Pécsnek, a Dél-Dunántúlnak, tágabban pedig széles e hazá-
nak, a helyi és az országos irodalmi-mûvészeti élet önismeretének és emlékezeté-
nek, történetének és jelenének feltárásával, figyelésével, ápolásával, elemzésével
tett. Emlékét megõrizzük.

Pécs, 2009. november 12. Bertók László
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In memoriam Rónai Béla
*1923 Magyarlad †2009 Bábolna

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Nyelvtudományi Tan-
széke, a Magyar Nyelvtudományi Társaság és az Anyanyelvápolók Szövetsége mély
megrendüléssel fogadta a szomorú hírt, hogy szeretve tisztelt nyugalmazott munkatársa
szeptember 11-én elhunyt.

Tudós tanári pályáját – magyar–német–történelem szakon végezvén – a pécsi
püspöki tanítóképzõ intézetben kezdte, s 1950-ben innen kapott meghívást a Pécsi Pe-
dagógiai (késõbb: Tanárképzõ) Fõiskola magyar nyelvészeti tanszékére. Azóta folya-
matosan idekötõdött munkássága. A Janus Pannonius Tudományegyetemrõl történt
nyugdíjazása (1983) körül átmenetileg még a bajai, majd a szekszárdi tanítóképzõ fõis-
kolán és a Pécsi Püspöki Hittudományi Fõiskolán is oktatott, s az egyetemi tanszékre is
visszajárt tanítani mindaddig, amíg egészségi állapota engedte. Ekként – évtizedeken
át – magyartanárok és tanítók nemzedékeit indította el a pedagóguspályán – útravalóul
az anyanyelv szeretetét, a nyelvi igényesség személyes példáját nyújtva.

Szûkebb szakterülete végül kikristályosodott a néprajzzal is érintkezõ névtan, a
nyelvjárástan, a leíró magyar nyelvtan, valamint a beszéd- és nyelvmûvelés témaköré-
ben. Az egyébként végig a Dél-Dunántúlhoz kötõdõ szakmai életútnak volt egy figye-
lemre méltó kitérõje is (a 60-as években) a határon túli vendégtanárkodás szerepválla-
lásával (a Felvidéken, majd a Délvidéken és Muraközben).

Életmûvére meghatározó hatással volt szülõföldje. Munkásságának ezt a vonu-
latát koronázta meg a Zselici nyelvatlasz. A nyelvjáráskutató figyelme idõközben ter-
mészetesen kiterjedt az Ormánságra is. A honismeret, a helytörténet, a néprajz, a név-
tan és a nyelvjáráskutatás nála szerves egységbe olvadt. A hallgatóknak több Somogy,
Zala, Tolna és Baranya megyei néprajzi és nyelvjárási gyûjtõ-utat vezetett.

Széles körben végzett ismeretterjesztõ tevékenysége sohasem korlátozódott a
nyelvkultúra ünnepi alkalmaira, hanem eleven folyamatosságot képviselt Pécs és vidéké-
nek mindennapi médiavilágában (elsõsorban a Dunántúli Napló „Magyarul – magyarán”
c. állandó heti nyelvmûvelõ rovatában, amely tíz év után a HetedHéthatár c. közérdekû
magazinban folytatódott). E népszerû, olvasmányos, gyakorlatias írások gyûjteményébõl
tartalmaz válogatást a Fölnevelõ édesanyám I–IV. kötetsorozata.

Kimagasló színvonalú tudományos és oktatói munkásságát több kitüntetéssel is
elismerték: 1978-ban Csûry Bálint-emlékéremmel, 1997-ben Lõrincze-díjjal és 2003-
ban Felsõoktatási Díjjal.

E többszörösen is – az oktatást, a kutatást, az ismeretterjesztést egyaránt átható
– áldozatos munkásság mögött a nyelvész biztos küldetéstudata, a tanár alázatos hiva-
tástudata, a nyelvmûvelõ példaadó szolgálattudata húzódott – az önzetlen szerénység
és dolgos serénység erényeivel párosulva. Még sokáig emlékezni fogunk színvonalas
nyelvi mintájának sugárzó példamutatására, tiszta beszédének kellemes hangzására,
igényes stílusának magyarságára, gondos kézírásának szép betûire, világos gondola-
tainak és bölcs tanácsainak további megnyilvánulásaira. S ekként teljesítette is küldeté-
sét szûkebb és tágabb szakmai és emberi környezetében: életmûvérõl elismeréssel
szóló kollégáinak, hálás tanítványainak, lelkes olvasóközönségének az Õ kedves sze-
mélyiségét megõrzõ emlékezetében. Nyugodjék békében!

Szûcs Tibor
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Volt egyszer egy Szénmosó

Szomorú volt látni hogyan omlik össze a kétszázötven éves múltra visszate-
kintõ szénbányászat, szinte már utolsó emléke, a Pécsi Szénmosó.

Az ezerkilencszázas évek kezdetén megkezdõdött fejlesztések részeként
épült, eltérõen a többi vele egy idõben elkészült létesítményekhez, nem mutatott
valamilyen esztétikus látványt, mint tõle alig száz méterre lévõ volt hõerõmû. A ter-
vezõ elsõsorban a célszerûségre törekedett és nem annak megjelenésére. A jelen-
legi állapotában még elszomorítóbb volt az, ami megmaradt belõle. Minden moz-
dítható részétõl megfosztva, kirabolva szinte jobb is hogy már nem csúfítja a
környezetét.

Csak azoknak okozott fájdalmat az elvesztése, akik számára több évtizeden
keresztül a megélhetést biztosította.

Közel a nyolcvanhoz bennem is olyan ifjúkori emlékek törnek elõ a régmúlt-
ból, amelyek közel fél évtizedig a Pécs újhegyi üzemhez kötõdnek. Alig voltam tíz
valahány éves, amikor a családban bekövetkezett körülmények és a háborús hely-
zet miatt abba kellett hagyni az iskolát, és munkát keresni.

Az Elsõ Dunagõzhajózási Társaság alvállalkozójánál sikerült elhelyezked-
nem. Akkor még nem volt személyigazolvány és mivel magasnövésû voltam, be-
mondás alapján elfogadták az életkoromat. Elsõ munkahelyem az iszapszén (a
köztudatban: slam) kitermelésnél, mint lóvezetõ tevékenykedtem. Munkaruhát
nem kaptunk. Még a lapátot is meg kellett venni. Áprilistól, szeptemberig mezítláb
jártunk. Fatalpú bakancsot csak a hûvösebb idõ beálltával hordtunk. Nagy elõnye
volt, hogy melegen tartotta a lábat, viszont a hó rátapadt a talpára és egyensúlyozni
kellett benne, hogy ne törjön ki a bokánk. Mindent elvállaltam, amire csak lehetõ-
ség kínálkozott, hogy minél több pénzt vigyek haza. Ezért a vasút melletti kis iszap-
tavaknál, ahol a kitermelés kézzel történt, mint kubikus, kétszer annyit kerestem,
mint az édesapám, aki bányabaleset miatt került ki a bányából, és mint külszíni
munkás, baleseti járadék nélkül dolgozott. Amikor rendszeressé váltak az ország
elleni légitámadások és az Olaszországban felszálló angol, amerikai repülõgépek
városunk fölött repültek át, a légiriadót jelzõ szirénák megszólalását követõen a lo-
vakkal az újhegyi temetõbe vonultunk ki. Míg a lovak legelésztek, mi az eget bá-
multuk és hallgattuk a Liberátorok monoton dübörgését. Egy alkalommal nagyon
megijedtünk, amikor az egyik találatot kapott gép visszafordulva, bombaterhétõl
úgy szabadult meg, hogy az üzem nyugati portája közelében lévõ, fából ácsolt
emelvényen lévõ, rá tüzet nyitó légvédelmi ágyú helyett a Mohács-Pécsi Vasút va-
gonjavító mûhelyét találta el. A szovjet csapatok bejövetele után az „elrekvirált” lo-
vak helyett öszvéreket kaptunk. Ezek a makacs állatok, ha meggondolták magukat,
csapot-papot ott hagytak és sokszor Bogádon, vagy Nagykozárban sikerült csak
utolérni õket. Életkori sajátosság következtében nagyon érdekelt, hogy mi történik
körülöttem, hogy jut el a negyven tonnás szénszállító vagonokból az aknaszén az
„ömlesztõ” rostáin, elevátorokon, a serleges emelõ és szállító szerkezeteken ke-
resztül a szénmosó felsõ szintjeire? Hogy történik az osztályozás, a pala elválasz-

120

TRAJ FERENC

120
PSz_2009-04.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\2009-04-Tel\2009-04-Tel_10.vp
Thursday, February 14, 2013 11:24:11 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



121

2006. 10. 30. (Bocz József felvétele)

2009. 08. 22. (Bocz József felvétele)

VOLT EGYSZER EGY SZÉNMOSÓ

121
PSz_2009-04.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\2009-04-Tel\2009-04-Tel_10.vp
Thursday, February 14, 2013 11:24:15 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



tása a széntõl? Hogy válik szét a mosásnál a dió-, a kovács-, a dara stb. szénféle-
ség és a porszén? Hogy készül a szénmosóval szinte egy egységet képezõ
Brikettgyárban a porszénbõl, a brikett kötõanyagával, a szurokkal történõ össze-
sajtolásával a tojásbrikett, és a jobb tárolótér kihasználás miatt a DGT hajóparkja
részére 5–8 kg-os kockabrikett? Félelmetes volt látni a szurokgödörben dolgozó-
kat, amikor Budai földdel fehérre mázolták az arcukat, hogy a nyári napsütés és a
fürdõvíz hatására a bõr pórusaiba került megolvadt szurok ne okozzon kellemet-
lenséget. A mosóvízzel távozó szénport, mint értéktelen anyagot, kezdetben a
szénmosótól keletre esõ területre engedték ki, és amikor megszikkadt erre töltötték
rá a mosóból kikerülõ palát és hozták létre a palahányót. Csak akkor kezdtek felfi-
gyelni erre a széniszapra, amikor a Pécsi (Fekete) víz melletti Bulgárkertészek ezt
a vizet a telkükön kialakított kis tavakba vezették és a leülepedés után visszama-
radt iszapszénnel az üvegházaikat kezdték fûteni.

Ezután hozták létre a mai Koksz utcától nyugatra lévõ területen a négy-öt,
futball-pálya nagyságú területen az ún. iszaptavakat, ahonnan gépesített markoló
berendezésekkel (sarabolókkal, szkréperekkel, illetve iszapgyaluval), lóvontatású
csillékkel került az iszapszén a vagonokba, illetve gumiszalagokon keresztül az
erõmûbe. A háború elõrehaladtával, és az „Anschluss”-t követõen amikor a néme-
tek megszerezték a tulajdonjogot a DGT hajóparkjára és üzemeire, megkezdték a
palahányó déli oldalán a palában található szén kitermelését, hasznosítását. Ha-
sonlóan az iszapszén kitermeléshez, itt is szkréper megoldással történt a pala leta-
karítása és egy faácsolatú õrlõmûben a további elszállításra történõ elõkészítése.
A front közeledésekor a szkréper és az õrlõmû berendezéseit leszerelték és elszál-
lították a németek. Hasonló sors várt a szovjet csapatok bevonulása után a brikett-
gyár gépeire is. A gyõztes államok közti megállapodás értelmében a német tulaj-
donban lévõ üzemek gépi berendezéseit jóvátétel címén a szovjetek leszerelték és
elszállították (lásd: DKW gyár gépeivel elõállított IZS motorkerékpár). Már a vago-
nokba voltak ezek a gépek, amikor a magyar félnek sikerült megállapodni egy kö-
zös vállalat, és a Magyar Szovjet Hajózási Részvénytársaság (MESZHART) létre-
hozásában. Így a gépek visszakerültek eredeti helyükre, és tovább folytathatták a
brikett gyártását.

Visszatérve az eredeti gondolathoz, a palahányó alól kikandikáló több méter
vastag, megszikkadt iszapszén réteg nagy szolgálatot tett a háború befejezése
után keletkezett szénhiány enyhítésére. A 699-es Pécs-Újhegyi cserkészcsapat,
amelynek én is tagja voltam, ennek az iszapszénnek a lemûvelésébõl származó
pénzbõl fedezte a cserkészcsapat több évi táborozási költségeit. Ezt követõen, le-
hetõség kínálkozott arra, hogy az István aknai Villamos mûhelybe villanyszerelõ ta-
nulóként folytassam a munkát, de innen kezdve már egy más történet folytatódott.

Traj Ferenc
Pécs, 2009. október 23.
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100 éve Pécsett… 1909-ben
október 1. Benyovszky Mór gróf elnökletével megalakult a pécsi munkásgimnázium bizottsága.
október 2. Napirendre került a Széchenyi tér rendezésének, illetve a parkolóhelyek kialakításának

ügye.
október 4. A pécsi múzeumba szakmai látogatásra érkezett Horváth Géza, a budapesti Nemzeti

Múzeum Állattani Osztályának igazgatója.
október 6. A Pécsi Nemzeti Színház ünnepi elõadása Katona József Bánk bán drámája volt, Bere-

gi Oszkár rendezésében.
október 8. Zichy Gyula megyéspüspök a pécsi püspöki székház kápolnájában áldozópapokká

szentelte Péter József és Györkös József végzett teológusokat.
október 11. Baranya vármegye közgyûlésén betöltötték a nyugdíjazás miatt megürült alispáni

tisztséget. Az új alispán Stenge Ferenc lett.
október 11. A Pécsi Polgári Daloskör 25 éves jubileumát ünnepelte.
október 14. A Pécsi Tanítónõk Egyesülete megrendezte õszi estélyét.
október 17. A 69. gyalogezred zenekara sétazenével kedveskedett a város lakosságának a Szé-

chenyi téren.
október 20. A Vigadó nagytermében adott hangversenyt Svärdstörm Valborg, világhírû svéd énekesnõ.
október 20. A Pécsi Naplónak megjelent 18 éves fennállásának 5000. száma.
október 23. A Pécsi Jótékony Nõegylet helyiségeiben három festõmûvész – Linek Lajos, Hollós

Jenõ és Kertész Jenõ – remekeibõl nyílt kiállítás.
október 26. A Mecsek Egyesület Madárvédõ Osztálya a városházán megtartotta soron következõ

ülését.

november 2. Új állandó sörraktárt létesítettek Pécsett a Szigeti út 36. szám alatt, a Dreher sör
számára.

november 3. A Pécsi Nemzeti Színház új bemutatója Flers Cavaliet Buridán szamara c. vígjátéka volt.
november 5. Elhunyt Kerese Miklós nyugalmazott törvényszéki bíró.
november 7. A budapesti szociáldemokraták antiszemita plakátokkal „tapétázták ki” a város osz-

lopait és tábláit.
november 11. Elfoglaltságaira hivatkozva lemondott a színügyi bizottság alelnöke, Mutschenbacher

Viktor, joglíceumi igazgató.
november 15. Látogatást tett a pécsi városi rendõrkapitányi hivatalban Badiny Gyula, Rimaszom-

bat rendõrkapitánya.
november 15. Új felekezeti tanügyi lap jelent meg Pécsett, Katholikus Népiskola címmel. A felelõs

szerkesztõ Koródy Miklós lett.
november 17. A pécsi elmegyógyintézet épületének második emeletérõl a mélybe vetette magát

egy beteg, de szerencsére súlyosabb sérüléssel megúszta az esetet.
november 20. A Pécsi Nemzeti Színház bemutató elõadása Lengyel Menyhért Taifun c. drámája volt.
november 21. Faludy Károly pécsi aviatikus ismertette a maga által építette gép jellegzetességeit

a Nádor Szálló különtermében.
november 23. A Pécsi Ingyenes Népkönyvtár Egyesület választmánya megtartotta ülését a nem-

zeti kaszinóban.
november 26–28. A Magyar Országos Diákszövetség éves kongresszusát Pécsett nyitotta meg,

amelyre 16 fõiskolai szövetségbõl 71 delegátus érkezett.
november 30. A szabadiskola elsõ elõadását tartották meg a Vigadó termében. Elõadó Dr. Doktor

Sándor, az elõadásának címe: Magyarország közállapotairól.

december 3. A Pécsi városi Felsõ Zeneiskola önálló hangversenyt rendezett az intézet vezetõjé-
nek, Kürschner Manó és felesége, Kallivoda Olga szereplésével.

december 4. A pécsi bányászok misével és díszebéddel, valamint esti táncünnepéllyel megünne-
pelték védõszentjük, Borbála névünnepét.
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december 8. A Pécsi Katholikus Kör megtartotta 131. felolvasó estjét.
december 9. Baleset történt a Pécsi Nemzeti Színházban, az Erdészleány délutáni elõadásán.
december 13. A városi tanács közgyûlésén határozatot hoztak a Pécs-Bátaszék vasútvonal hoz-

zájárulásáról.
december 14. Martos Ferenc Jánoska c. daljátékával várta a Pécsi Nemzeti Színház a gyermekeket.
december 16. A Lyceum utca 11-es számú házban tûz ütött ki egy levert petróleumlámpa miatt.
december 17. Zichy Gyula megyéspüspök kinevezte Szilvek Lajos kanonokot a pécsi fõgimnázi-

um püspöki biztosának.
december 19. A Pécs-Baranyai Múzeumegyesület választmánya leleplezte Nendtvich Tamás tu-

dós botanikus emléktábláját a Király utca 8. számú házon.
december 22. Megérkezett Pécsre a pénzügyminiszter által kiutalt 40 000 koronás állami segély.
december 23. Pintér Ferenc árvaszéki elnök a Rókus-dombon található központi épületben kará-

csonyfa ünnepséget szervezett az elhagyott gyermekek számára.
december 27. Hosszas szenvedés után elhunyt Mühlberger Antal nyugalmazott császári és királyi

százados (1822–1909).
december 29. A Pécs-Baranyamegyei Múzeumegyesület a városi székházban felolvasó ülést tar-

tott. Szegedy Rezsõ fõreáliskolai tanár Toldy Ferenc egy ismeretlen pécsi mecénáshoz írott
levének történetét vezette elõ.

december 31. A Pécsi Dalárda szilveszteri mulatságot szervezett a Vigadóban.

75 éve Pécsett… 1934-ben
október 1. Megnyílott Pécs legmodernebb fogorvosi rendelõje az Irgalmas rendi Kórházban.
október 2. Nyilvános felolvasó ülést tartott a Janus Pannonius Társaság (Zolnai Béla, Berczeli A.

Károly, Márai Sándor)
október 4. Két vonat ütközött össze a Pécs-külvárosi állomáson.
október 8. A pécsi múzeumnak ajándékozta Csók István egyik baranyai tárgyú festményét.
október 10. XI. Pius pápa Igaz Bélát nevezte ki a pécsi káptalan nagyprépostjává.
október 11. A Pécsi Nemzeti Casinó nyári helyiségeiben Nendtvich Andor nyitotta meg Pilch De-

zsõ képkiállítását a Baranya megyei népviseletekrõl és népszokásokról.
október 11. Éhségsztrájkba kezdtek a pécsi bányászok.
október 14. Az egyetemi tanévnyitó keretében Hóman Bálint kultuszminiszter felavatta a jogi kar új

épületét. Az egyetem a Szépmûvészeti Múzeumtól egy Erzsébet szobrot kapott ajándékba.
október 15. Elhunyt Rauch János nyugalmazott városi mûszaki tanácsos (1864–1934).
október 16. Németh Mária operaénekes adott hangversenyt a Nemzeti Színházban.
október 20. A Pécsi Nemzeti Színház évadnyitó elõadása Kálmán Imre Ördöglovas c. operettje volt.
október 23. A városi törvényhatósági bizottság megtartotta kisgyûlését.
október 25. Virág Ferenc megyéspüspök Boldog Mór ünnepén áldoztatta a Maurinum diákjait.
október 27–28. Ünnepélyes keretek között fogadta Zichy Gyula kalocsai érsek a Pécsre érkezõ

pálos szerzeteseket, felszentelték Mátyás Flórián utcai kolostorukat.
október 28. Pécsi képzõmûvészek munkáiból nyílott kiállítás a Pécsi Katolikus Körben.

november 3. Rotter Lajos mérnök-pilóta, a vitorlázó repülés magyar rekordere tartott elõadást a
városháza közgyûlési termében.

november 5. Megnyitotta kapuit a gyárvárosi napközi otthon, amelynek helyszínét a DGT bécsi
igazgatósága biztosította.

november 8. Sztrájk tört ki a Szent István aknában. 285 bányász tagadta meg a munkát.
november 12. Alessandro A. Monti della Corte báró, egyetemi tanár tartott elõadást A fasizmus

történetérõl és tanáról címmel az egyetem dísztermében.
november 13. Megalakult Pécsett a Kisdednevelõk Országos Egyesülete Dél-Dunántúli Köre.
november 19. A munkanélküliek javára a pécsi frontharcosok Földes Imre Tüzek az éjszakában c.

irredenta drámáját mutatták be a Pécsi Nemzeti Színházban.
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november 20. Entz Béla Szíriáról és Egyiptomról tartott elõadást a szabadlíceumban.
november 25. A Pécs-Baranyai Központi Takarékpénztár régi helyiségeiben nyílt meg a pécsi mû-

vész, Horváth J. Károly kiállítása.

december 3. Mécs László költõi estet tartottak Pécsett a tüdõbetegek javára a Pécsi Nemzeti
Színházban.

december 5–6. A Dunántúl Mikulás elõadásokkal kedveskedett a város gyermekeinek.
december 10. Fischer Annie adott zongoraestet a Pannonia nagytermében.
december 12. A Janus Pannonius Társaság nyilvános felolvasó ülést tartott Móricz Zsigmond,

Halász Gábor és Marczonay Tibor közremûködésével.
december 16. Az elszakított területekrõl kiüldözött magyarok segélyezése céljából kettõs mérkõ-

zés volt a Tüzér utcai pályán.
december 20. A pécsi egyetem orvosdoktorrá avatta Szedõ Miklós operaénekest.
december 23. A Pécsi Katolikus Kör adventi estjének elõadója Gálos László volt. Elõadásának

címe: A jászol titka.
december 24. Antoine-Lery Szembekötõsdi c. vígjátékát mutatták be a Pécsi Nemzeti Színházban.
december 30. Pécsett megtartották a törvényhatósági választásokat.

50 éve Pécsett… 1959-ben
október 2. Részleges napfogyatkozást figyelhettek meg délben a város lakói.
október 2–5. A Budapesti Mûszaki Egyetem és a Pécsi Pedagógiai Fõiskola közremûködésével

„Anyanyelvi mûveltségünk” címmel tudományos konferenciát szerveztek a fõiskola díszter-
mében.

október 4. II. és III. osztályú párbaj és tõrvívó versenyt rendezett a PEAC.
október 9. A Pécsi Nemzetei Színház bemutatta Trenyov Ljubov Jarovája c. drámáját.
október 10. A Széchenyi téren megkezdték az ostornyeles neoncsövek szerelését.
október 11. Elhunyt Mesterfalvi Gyula, a Dunántúli Napló ipari rovatának vezetõje (1932–1959).
október 14. Garay György és Borsay Pál szonátaestjét hallgathatta meg a közönség a Városi Mû-

velõdési Házban.
október 22. Az állandó pécsi opera új elõadással mutatkozott be a Nemzeti Színházban. Mûsora

Verdi Rigoletto c. négy felvonásos operája került.
október 24. A Mecseki Fotóklub fényképkiállítást rendezett „Kincsesbánya” címmel a járási tanács

Kulich Gyula utca tanácstermében.
október 26. Nyugatnémet küldöttség tekintette meg az Építõk Szakszervezetének vendégeként a

városban folyó építkezéseket.
október 29. A KISZ és a Szakszervezetek Doktor Sándor Mûvelõdési Házában 29 baranyai üzem

termékeinek bemutatójával megnyílt a megyei ipari kiállítás.

november 2–5. A Budapesti Mûszaki Egyetem és a Pécsi Pedagógiai Fõiskola közremûködésé-
vel „Anyanyelvi mûveltségünk” címmel tudományos konferenciát szerveztek a fõiskola dísz-
termében.

november 7. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 42. évfordulója alkalmából díszünnepséget
szerveztek a szabolcstelepi Puskin Mûvelõdési Házban.

november 7. A Kamaraszínházban egy zenés vígjáték került bemutatóra, Férjhez adjuk anyukát
címmel.

november 13–15. Háromnapos regionális karnagyi konferenciát szervezett a Népmûvelési Inté-
zet Zenei Osztálya Pécs város Mûvelõdési Házában.

november 15. Ünnepi asztalitenisz-versenyt rendezett a PEAC a pártkongresszus tiszteletére.
november 16. A színházak államosításának 10. évfordulója alkalmából kitüntetéseket és jutalma-

kat adtak át a Pécsi Nemzeti Színház mûvészeinek és dolgozóinak.
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november 18. A Janus Pannonius Múzeum Mándoki László muzeológus vezetésével megkezdte
a baranyai cigányok helyzetének felkutatását.

november 21. Elhunyt Papp Éva, a Pécsi Nemzeti Színház színmûvésznõje.
november 22. A Szabadság úti Dózsa Klubban a Pécsi Ruházati Bolt és a Fodrász Kisipari Szö-

vetkezet rendezésében divat- és kozmetikai bemutatót tartottak.
november 24. A szabadegyetem soron következõ elõadását Jóri János tanársegéd tartotta meg,

Platon és Aristoteles címmel.
november 26. Humboldt halálának 100 éves évfordulóján emlékülést rendezett a Magyar Földrajzi

Társaság és a TIT.
november 27. A Pécsi Nemzeti Színház balettkara három egyfelvonásos elõadással lépett fel:

Seherezade, Kádár Kata, Bolero.

december 5. Télapó-estet rendeztek Pécs város Mûvelõdési Házában.
december 6. A járási tanács dísztermében mutatták be a III. Nemzetközi Fényképmûvészeti Kiállí-

tás anyagát.
december 8. Pécsre látogatott John Mahon Nagy Britannia Kommunista Pártja Politikai Bizottsá-

gának tagja.
december 10. A szabadegyetemen tartott elõadást Tüskés Tibor, Mauriac, Cocteau címmel.
december 11. A Pécsi Nemzeti Színház új bemutatója Gosztonyi János Az ötödik parancsolat c.

tragédiája volt, Fülöp Zsigmond, Hamvay Lucy fõszereplésével.
december 16. Egri Gyula, a megyei, Ambrus Jenõ, a városi pártbizottság elsõ titkára és Szent-

istványi Gyuláné, a városi pártbizottság agitációs és propaganda osztályának vezetõje látoga-
tást tett a Pécsi Orvostudományi Egyetemen.

december 19. Megjutalmazták a KISZ legjobb társadalmi aktivistáit a KISZ és a Szakszervezetek
Doktor Sándor Mûvelõdési Házában.

december 20. Teremkézilabda Téli Kupa-mérkõzéseket tartottak a PVSK tornacsarnokában.
december 23. Harmadszor avatták élüzemmé a Mecseki Erdõgazdaságot az SZMT székházában.

25 éve Pécsett… 1984-ben
október 1. Megnyitotta kapuit az Ágoston tér 3. szám alatt öregek napközi otthona.
október 2. A vers és a zene találkozásaként a Várkonyi Nándor Könyvtár olvasótermében Csor-

dás Gábor irodalmi estjét hallgathatta meg a közönség.
október 5. A Pécsi Nemzeti Színházban volt Pierre Barillet és Jean-Pierre Grédy A kaktusz virága c.

zenés vígjátékának premierje, Gergely Róbert és Nagy Annamária fõszereplésével.
október 6. Elindult a 17. Mecsek rali autóverseny.
október 8–9. A megyei pártbizottság Oktatási Igazgatóságán kétnapos konferenciát rendeztek

Nemzeti mûvelõdés Magyarországon címmel.
október 9. Két elõadás keretében lépett fel a Pécsi Nemzeti Színházban a Benkó Dixiland.
október 12. Virágkiállítást rendeztek 19 virágkötõ részvételével a DOZSÓ-ban.
október 13. Új bemutató volt a Pécsi Nemzeti Színházban: Garai Gábor A reformátor c. drámája.
október 15. Kiállítás nyílt a Dél-Dunántúli Tervezõ Vállalatnál a Kistelegdy István építész vezette

pécsi belvárosi rekonstrukciókról.
október 18. Nyílt napot tartottak a JPTE Közgazdaságtudományi Karán középiskolás diákok számára.
október 18. Robbanás történt a pécsi Somogyi Béla utcai Bútorgyárban.
október 22. Janus Pannonius születésének 550. évfordulóján emlékülést szerveztek Pécsett, a

Tanárképzõkar dísztermében (Elõadók: Csorba Gyõzõ, Kovács Sándor Iván. Boda Miklós, G.
Sándor Mária, Tüskés Tibor).

október 24. Sporttudományi konferenciát rendeztek Pécsett a PMSC és a Testnevelési és Sport-
tudományos Tanács közremûködésével.

október 25. A múzeumi hónap elõadója Katona Gyõr Zsuzsa régész volt, aki Sophianae újabb ku-
tatási eredményeit mutatta be az érdeklõdõknek.
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október 26. Az MSZMP Oktatási Igazgatóságon került megrendezésre a X. Baranya megyei jo-
gásznap.

november 2. Örkény István Forgatókönyv c. darabját mutatta be a pécsi Nyitott Színpad.
november 5. Kitüntetéseket adtak át a megyei tanácson a közelgõ Nagy Októberi Szocialista for-

radalom 67. évfordulója alkalmából.
november 5. Elhunyt Lenk Gyula, a Magyar Rádió Pécsi Körzeti és Nemzetiségi Stúdiójának nyu-

galmazott vezetõ technikusa.
november 8. A Pécsi Nemzeti Színház új bemutatója Alekszandr Vampilov A megkerült fiú c.

két-felvonásos darabja volt, Csuja Imre, Balikó Tamás és Kulka János szereplésével.
november 10. Megyei gyors- és gépíróverseny volt Pécsett, a Megyei Tanács épületében.
november 12. Kiállítás nyílt a Dunántúli Napló kisgalériájában Bosnyák Miklós grafikáiból.
november 13–20. Pécsett ülésezett a KGST vegyipari gépészet szekciója.
november 17. Felavatták a JPTE Közgazdaságtudományi Karának végzõs hallgatóit.
november 18. Elhunyt Kecskés József, az 500. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézet tanmûhelyé-

nek vezetõje (1935–1984).
november 21. B. S. E., azaz balettest Bach, Schönberg és Ellington egy-egy mûvére premierjét

rendezte a Pécsi Balett.
november 21-22. Két napos baranyai látogatásra érkezett Benke Valéria, az MSZMP Politikai Bi-

zottságának tagja.
november 26. Többnapos látogatásra Pécsre érkezett Lahti város delegációja, Tenho Likkanen

városi elöljáró vezetésével.
november 27. Szakmai bemutatót tartott az autóközlekedési vállalat és a TSZKER a Volán Mûve-

lõdési Házában.
november 29. Pécs megyei jogú város tanácsa a Tanácsháza nagytermében megtartotta ünnepi

ülését.
november 29. Felavatták Pécsett az Ürögi fasor mögött található Béke parkot.
november 30. Szergej bohóc szórakoztatta a gyerekeket az Ifjúsági Házban.

december 4. Gyermekkönyvhét kezdõdött Sólyom Katalin színmûvész Karácsonyvárás c. mûso-
rával.

december 5. A Pécsi Vasutas Zenekar nagysikerû koncertet adott a Liszt teremben.
december 7. A magyar sajtó napján Nívódíjat kapott Simon Márta rádióriporter, Kozma Ferenc ro-

vatvezetõ-újságíró, Csuti János újságíró és Békéssy Gábor szerkesztõ.
december 9. Ünnepi ülésen ünnepelte a Pécsi Nemzeti Színház operatársulatának 25. születés-

napját.
december 14. Nemes Endre Stockholmban élõ festõmûvész kapta a Janus Pannonius-díjat.

Egyúttal a Káptalan utca 5. szám alatt felavatták a Nemes Endre Múzeumot.
december 14. Átadták a Kisgalériát a Szent István tér 4. szám alatt, ahol az elsõ tárlat a városban

élõ képzõ- és iparmûvészek remekeibõl nyílt meg.
december 17. Szárazvirág-kötészeti bemutató nyílt a DOZSÓ-ban. A kiállítás darabjait Ihárosy

Jánosné virágkötõ mester készítette el.
december 20. Baranya megye testnevelésében önzetlenül munkálkodókat köszöntötték a Helyõr-

ségi Mûvelõdési Otthonban.
december 26. Mozart muzsikája csendült fel a Csontváry Múzeumban, Barth István Liszt-díjas fu-

volamûvész elõadásában.
december 28. A nemzetközi versenyeken jól szereplõ PMSC sportolókat és edzõiket köszöntötték

a városi tanácson.
december 29. Befejezõdött a városi sportcsarnokban a XX. téli úttörõ olimpia országos birkózó

döntõje.
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EGYÉNI ELÕFIZETÕK
dr. Ács Zoltán * dr. Ádám Antal * dr. Adorján László * dr. Antal Borbála * Arató Csaba (Budapest) * Auer Gábor * Auth Ferenc (Buda-
pest) * Christof Baiersdorf von Erdõsi (Düsseldorf) * 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 Árpád * dr. Bencze Gerda & dr. Szekeres Péter * dr. Benke József * Benyovszky Mónika * vitéz Berkovits Ti-
vadar (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) * Dévényi Sándor * dr. Dobay Péter * Dobler Tamás * Dobó Rudolf * Dolgos Sándor * Engel András * Eperjesi Ferencné *
Érdi-Krausz Gábor * 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 Gab-
riella * Gáspár Csaba * dr. Gáspár László (Budapest) * Gasteiger László * Gasz Zoltán * dr. Gazda Ferenc * Gergely Tibor * Getto Jó-
zsef * 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 Károly (Paks) * dr. Hoppál Péter * Hormay Mihály * dr. Horváth Attiláné dr. Nagy Éva (Budapest) * dr. Horváth Béla (Bu-
dapest) * Horváth 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 Káz-
mér * 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 Gyõzõ
* 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 Eleo-
nóra * 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 István * Mischl Róbert * Molnár G. Judit *
dr. Molnár Márk (Budapest) * dr. Molnár Péter (Debrecen) * Molnárné Garai Edit * Móró Mária Anna * dr. Mózsa Szabolcs (Budapest)
* Müller Lajos (Palkonya) * Nagy Csaba * Nagy Erzsébet * dr. Nagy Gábor * dr. Nagy Imre * Nagy Zoltánné (Kõvágószõlõs) * dr.
Nagyváradi László (Kozármisleny) 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 * Pilkhoffer Mónika * dr.
Pirkhoffer Ervin * 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 * Szentkutiné Szirtes Mónika
(Gárdony) * dr. Szépe György * Szieberth Józsefné (Balatonföldvár) * Szieberth Judit * dr. Szili Katalin (Budapest) * dr. Szily Imre Ba-
lázs (Budapest) * Szirtes Béla * dr. Szirtes Gábor * dr. Szirtes Lajosné * Tamási Balázs * dr. Tamásy István (Leányfalu) * Tavasz Mari-
anna * 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. Tóbiás János * dr. 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 Zoltán & 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.
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