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PÉCSI SZEMLE
várostörténeti folyóirat

Toutw nika!
(Tutó niká = E jelben gyõzz!)

Krisztus-monogram a Kr. u. IV. századból
(Pécs, Szent István tér, Péter–Pál sírkamra, 2000.)
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TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR,
TISZTELT GYUGYI LÁSZLÓ ÚR,

HÖLGYEIM ÉS URAIM, KEDVES PÉCSIEK!

Zsolnay Miklósról jegyezték fel, hogy amikor apja, Zsolnay Vilmos 1878-ban
Párizsba küldte, hogy a manufaktúra világkiállításon való szereplését szervezze, a
mindössze 21 éves fiatalember lenyûgözte a kíváncsiskodókat. Egy alkalommal,
mikor a különleges porcelán összetételérõl kérdezték, egyszerûen fogott egy kiállí-
tási tárgyat, s egy hirtelen ötlettõl vezérelve a földhöz csapta, csak hogy a cserepe-
ken jobban be tudja mutatni, el tudja magyarázni az anyag szerkezetét. Pótolható-
nak tûnt, ami ma pótolhatatlan.

Nos, hölgyeim és uraim, akár kiváló reklámfogás volt, akár õrült heveskedés,
amire ma mind felszisszenünk, mindenestre bevált. A Zsolnay gyár ezekben az esz-
tendõkben élte legfényesebb virágkorát. Európai megrendelések, hazai építkezé-
sek, díjesõ és elismerés szerte a világban. Míg az apa, Vilmos otthon kísérletezett és
lekötötte a technika csiszolása, Miklós üzletelt, kapcsolatokat ápolt, szervezkedett:
olykor a hét összes éjszakáját a vonaton töltötte Pécs-Budapest viszonylatban. E kü-
lönleges család majd’ minden tagja, lányoktól a vejekig a gyárnak dolgozott.

A gyárnak, sõt, szó szerint a gyárban éltek, itt építették fel otthonaikat, s ve-
lük együtt egy világraszóló sikert, egy büszkeségre okot adó márkanevet. Magyar
tehetséggel, és a magyar lélekbõl fakadó formavilággal.

A kerámia sajnos felette törékeny holmi. Még virtuskodó gyár-örökös sem
kell hozzá, hogy darabokra essen. Elég néhány pusztító világégés, háború, a ma-
gyar történelem 20. századi viszontagságai.

A sokféle hiány tudatában rendkívüli öröm, hogy ma Pécs, Európa Kulturális
Fõvárosa épülõ-szépülõ Zsolnay Negyedében új kiállítás nyílik.

A most bemutatásra kerülõ, összesen 600 darabos gyûjtemény a gyár hõs-
korszakából származó kincseket vonultat fel: köztük számos egyedi darabot, mely-
nek minden korábban ismert példánya megsemmisült.

Mindezért az Egyesült Államokban élõ honfitársunkat, Gyugyi László gyûjtõt
illeti az elismerés: jó szemmel, fáradhatatlanul kereste fel és vásárolta meg a világ-
ban fellelhetõ kerámiákat. Gyugyi László egy esztendeje rendkívül fontos megálla-
podást kötött Péccsel: a felbecsülhetetlen értékû Zsolnay gyûjteményét eladta a
városnak — azzal a feltétellel, hogy a nyilvánosság elõtt bemutatásra kerüljön. És
íme, ma a megújult Sikorski-ház ad otthont neki.

HÖLGYEIM ÉS URAIM!

Ahogy a Zsolnay család tagjai igazi lokálpatrióták és lelkes hazafiak voltak, akik
elszegényedett falusi fazekasoknak adtak munkát és hazai területekrõl vásárolták az
alapanyagot, úgy a pécsieknek is mind a mai napig nagyon fontos a Zsolnay.
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Tudom, hogy Pécs városa Páva Zsolt Polgármester úrral az élen most arra
buzdítja a helyieket, hogy az egykori mecénásoknak tisztelegve és az értékmen-
tésbõl személyes részüket kivéve adakozzanak a gyûjteményért. Nemes gondolat,
hisz bármekkora is az adományozandó összeg, a közös örökség, a része lenni az
egésznek átélése számít igazán.

Tudvalevõ, hogy a korszak, amelyben a Zsolnay gyár legnagyobb sikereit el-
érte, egész Európában az iparmûvészet szárnyalását hozta. A szecesszió, az art
deco képzõmûvészei õszinte odaadással fordultak a használati tárgyak világához.
Minél több szépséget akartak látni maguk körül. Úgy gondolták, hogy ezzel bebizo-
nyosodik a mûvészet társadalmi hasznossága: mert a szépre, a hétköznapokban
is érvényesülõ igényességre nevel.

Ezek a csodálatos mestermûvek most, közkinccsé válásukkal, jó pár évtized
elteltével újra elbûvölnek, megigéznek, ízlést formálnak és nevelnek. A végletekig
egyszerûsödõ, igénytelenségre hajlamos világban a részletek fontosságát, a szép-
ség kultuszát hirdetik.

Európa Kulturális Fõvárosa ma, szeptember elsején ünnepli Pécs napját, emlé-
kezve a több mint hatszáz éve keletkezett pápai egyetemalapító oklevél megérkezé-
sére, ami 1367. szeptember elsejére esett. Kérem, engedjék meg, hogy elismerése-
met fejezzem ki a Város minden lakójának azért az egészséges lokálpatriotizmusért,
amellyel segítik, hogy szeretett városuk betölthesse nagyszerû küldetését, kulturális
fõvárosa lehessen a több mint 500 millió lelket számláló Európai Uniónak. Említhettem
volna igazi patriotizmust, hazaszeretetet, hiszen Önök hozzájárulnak hazánk jó híré-
hez, nemzetközi megbecsüléséhez.

A kulturális fõvárosi rang rendkívüli lehetõséget ad a városoknak és polgára-
iknak arra, hogy végiggondolják az értékeiket, és azok segítségével megmutassák
arcukat. Keretet ad, amelyet meg kell tölteni tartalommal. Talán még a külsõségnél,
a kifelé fordulásnál is fontosabb, hogy tisztában kell lennünk önmagunkkal, hagyo-
mányainkkal, örökségünkkel, s azzal, hogy mi a küldetésünk. Mert látogatókat von-
zani, gyönyörködtetni egész Európát csak igazi önbizalommal, önismerettel lehet.
A felénk irányuló bizalmat, kitüntetõ érdeklõdést sikerült újabb és újabb esemé-
nyekkel, ezúttal a Zsolnay Negyed megszépülõ részével életben tartani.

Bibliai kifejezéssel élve: Pécs jól sáfárkodik a talentumaival. Egyre többen
tudják már Magyarországon és Európában, hogy érdemes ideutazni egy szép kiál-
lításra, egy jó koncertre, Pécsre, a határtalan városba, a tudomány, a mûvészetek,
az oktatás, az egyházak, a nemzetiségek városába, a világörökség otthonába. Ez
a ház, benne ez a világszínvonalú, páratlan Zsolnay gyûjtemény most Európa Kul-
turális Fõvárosának büszkesége. Köszönet érte mindazoknak, akik elhozták és be-
mutatják nekünk e csodát! Mától Pécsiek, Magyarok, európaiak gazdagabbak let-
tünk az önök jóvoltából.

Schmitt Pál
A Magyar Köztársaság elnöke

Pécs, 2010. szeptember 1.
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CSENKEY ÉVA

GYUGYI LÁSZLÓ ZSOLNAY GYÛJTEMÉNYE
HAZATÉRT A NAGYVILÁGBÓL

A megnyitó
A nagy terv valóra vált. 2010. szeptember 1-jén, a pécsi EKF programok kereté-

ben, a kialakuló Zsolnay Kulturális Negyed elsõként helyreállított, e célra berendezett
épületében, a „Sikorski házban”, ünnepélyesen megnyílt A Zsolnay Aranykora -
Gyugyi László gyûjteménye címû állandó kiállítás. Elsõ, tágas termének vitrinsorai
elõtt, a gyûjtõ és családtagjai, valamint a terv megvalósulásában közvetlenül-közvetve
résztvevõk jelenlétében hangoztak el a köztársasági elnök, dr. Schmitt Pál, és Pécs
város polgármestere, dr. Páva Zsolt, valamint Szõcs Géza, a Nemzeti Erõforrás Mi-
nisztérium kulturális államtitkárának beszédei. Ezután a fogadó teremben, a Zsolnay
Örökségkezelõ Non Profit Kft. igazgatója, Bozóky Anita felavatta a gyár mûvészeti
munkájában 1883-tól kiemelkedõ szerepet játszó Sikorski Tádé emléktábláját, az
ugyancsak lengyel származású, a gyárban évekig tervezõ Krawczun Halina kerami-
kusmûvész mûvét, mely a Pécsi Lengyel Önkormányzat megrendelésére készült.

Zsolnay Vilmos leszármazottai, Sikorski-Zsolnay Antónia és Mattyasovszky
Zsolnay Zsófia „csak a szépre emlékezõ” szavait követõen, a vendégeket dr.
Gyugyi László személyesen kalauzolta a kiállításon. A gyûjtemény teljes anyagát
ismertetõ, új kiadású könyv elsõ tiszteletpéldányait is átadták a nagy esemény al-
kalmából.

A megnyitóra meghívottak serege a ceremóniát kivetített képernyõkön kísér-
hette figyelemmel, a szomszédos területen készülõ, új „Pécsi Galéria” monumen-
tális betonfalai közt. Végül a kiállítás feltárulkozó termeibe jutva, késõ estébe hajló
órákig zsongott a tömeg, csodálva a különleges megvilágítású vitrinekben fénylõ,
sugárzó szépségû tárgyakat. A hírekbõl ismert érveken túl, a szavak, képek helyett
immár a valóság katartikus élménye bizonyította: a gyûjtõ és a város szövetsége jó
ügyet szolgált. A tenger fáradtság meghozta gyümölcsét. Az immár köztulajdonba
került, fele értékben Gyugyi László személyes ajándékaként, fele értékben pedig
Pécs városa által megvásárolt mûtárgy együttes, és a megvalósult állandó kiállítás
méltó módon, hitelesen prezentálja a mûvészi Zsolnay kerámiáknak az 1870-es
évektõl az 1910-es évekig ívelõ nemzetközi sikerét, történetét. Az „aranykort”,
azaz a szellemi és anyagi virágzás boldog korszakát.

A gyûjtõ és gyûjteménye
Minden bizonnyal, ez a Zsolnay kiállítás a majdan idelátogató, és visszatérõ

közönséget ugyanúgy elbûvöli, mint a megnyitón résztvevõket. Nem csak a gyûjte-
mény egyes tárgyainak szépsége, hanem a kiválasztott korszak, témakör, a
gyár-és családtörténet periódus kiválósága. A sokféleségben is érzékelhetõ szer-
ves egység, a minõség egysége.
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„Simili simile gaudet” – a hasonló a hasonlónak örül. Minden gyûjtemény a
gyûjtõ életkörülményeinek és személyiségének is lenyomata. Dr. Gyugyi László
1956-ban elektromérnöki tanulmányainak végén hagyta el Magyarországot. Külföl-
di egyetemeken tanult tovább, megszerezve a „Tudományok Mestere” (MSc) és
„Filozófia Doktora” (PhD) fokozatokat. Angliában kezdte mérnöki pályáját, majd an-
gol feleségével együtt telepedett le az „újhazában”, az amerikai ipari központban,
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A Sikorski-ház befogadta a Gyugyi gyûjteményt
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Pittsburghban. Kutató, fejlesztõ, irányító munkáját az Egyesült Államokban 2000-
ben több magas fokú kitüntetéssel elismerték.

A gyûjteményét bemutató, „Zsolnay a nagyvilágból” címû, 2006-ban, Buda-
pesten megjelent elsõ, és a most Pécsett kiadott második könyvben részletesen leír-
ta, és több, vele készített interjúban is beszámolt arról, hogy egy 1974-ben vásárolt
tárgy miként indította el „felfedezõ”, majd módszeresen kiteljesedõ gyûjtõmunkáját,
amely szinte második élethivatása lett.

Gyugyi László a Zsolnay gyár szerteágazó tevékenységbõl és másfél évszá-
zados történetébõl egyetlen mûfajra, – a határokon túl is hódító – díszkerámiára,
valamint egy meghatározott idõszakra, a Zsolnay márka nemzetközi jelenlétére
koncentrált. Ezen határokon belül a java eredmények feltérképezésére törekedett.
Gyugyi László több évtizedes, kitartó és áldozatos gyûjtõmunkája során, melyet fe-
lesége is ösztönzött, nem a „fajtaságok” közt szemezgetett. A „tetszik-nem tetszik”
helyett úgy tûnik, tárgyválasztásának egyedüli kritériuma a „kiválóság” volt, annak
érdekében, hogy valamennyi értékes jelenséget részletesen és értékarányosan,
az elérhetõ legjobb színvonalú tárggyal érzékeltessen.

Tény, hogy az alkalmazott mûvészetek világ-történelmében is kiemelkedõ je-
lentõségû volt a gyûjtõ által kiválasztott idõszak. Pécsett pedig az ipar és a mûvészet
összefonódásával, a nemzetközi eredményekkel összhangban álló, mégis sajátos
vonásokat mutató kerámiamûvészet született ezekben az évtizedekben. Akkor, ami-
kor az osztrák címerpajzsot márkajegyként viselõ nagy múltú bécsi porcelángyár be-
zárt, amikor a magyar címert márkajegyként viselõ herendi porcelángyár is válságba
jutott, a Pécs városát szimbolizáló öt templomtornyos márkajegyû Zsolnay mûtár-
gyak betörtek a nemzetközi piacokra. A német és a cseh ipar által közkeletûvé tett
porcelán helyett a kerámia mûvészi ágában megjelenõ új agyagokkal, a finomított
kõcseréppel, kõedénnyel. A múltból tanulva, a jelen lehetõségeire figyelve, technikai
újításokkal, kreatív mûvészettel, igényességükkel meghódították a mûvelt és gaz-
dag polgárságot. Sikereik, a nemzetközi kiállításokon elnyert díjaik nem csak a gyár,
hanem a nemzet, a régió presztízsét is növelték.

Az is tény, az „iparmûvészet aranykorában” az egyedi jellegû pécsi mûtár-
gyak a kerámia ipar több ágazatában folyamatosan fejlõdõ, a századfordulón (a
budapesti teleppel együtt) már az Osztrák-Magyar Monarchia egyik legnagyobb
gyár-együttesének technikai, gazdasági, szervezeti keretei közt születhettek
meg. Akár egy kagylóban az igazgyöngyök. Míg a dísztárgyak a nemzetközi pia-
cokon hódítottak, az egész régióból érkeztek építészeti megbízatások a pécsi
céghez, és az ipari kerámia, a porcelánszigetelõ gyártás nyereségét a belföldi
igények biztosították.

Az 1867. évi Kiegyezéstõl az I. világháborúig terjedõ idõszak objektív történel-
mi lehetõségeivel igen szerencsésen találkoztak a pécsi gyárat létrehozó, kifejlesztõ
Zsolnay család szubjektív adottságai is. Igen, Zsolnay Vilmos volt a motorja a nem-
zetközi és hazai lehetõségeket kombináló, gazdasági és technikai, mûvészeti célo-
kat összeegyeztetõ folyamatnak, amelyet fia, Miklós kiteljesített; de csakis gyerme-
keivel és a bõvülõ család tagjaival együttmûködve sikerülhettek tervei. A bizonyára
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nem konfliktusmentes, áldozatokat kívánó, de eredményes családi összmunka
„aranykora” is volt a gyûjtõ által kiválasztott idõszak.

A gyûjtemény kiállítása
A múlt és a jelen szimbolikus összekapcsolásával, a „hazatérõ” gyûjtemény

elhelyezésére a Zsolnay gyár területét, Sikorski Tádé és felesége, Zsolnay Júlia
egykori családi otthonát, az 1886-ban mûteremmel kibõvített házat választották ki,
amelybõl már 2005-ben kiköltöztették a festõmûhelyeket, a gyártmányfejlesztést.
A 2008 januárjában meghirdetett, Pécs2010 Európa Kulturális Fõvárosa program
Zsolnay Kulturális Negyed tervpályázatának keretében, a tendernyertes MCXVI
Építészmûterem Kft. tervezte, a Reneszánsz Zrt. és a Magyar Építõ Zrt. konzorci-
um kivitelezte az épület felújítást. Laczó Zoltán tervei alapján alakították ki a kiállí-
tótereket, az installációt és világítást, amelyet Rádóczy László közremûködésével
egészítettek ki.

A Gyugyi Kiállítási Projekt vezetõje Komor István lett; a Zsolnay Örökségke-
zelõ Nonprofit Kft. nevében feladataihoz tartozott a jogi és pénzügyi elõkészítés, a
gyûjtemény átvétele, szállítása, biztosítása, raktározása és a kiállítás, a könyvki-
adás szervezése.

A kiállítás szakmai forgatókönyvét dr. Hárs Éva készítette el, az Önkormány-
zat 2008. évi felkérésére, folyamatosan konzultálva a gyûjtõvel. A megnyitó elõtti
izgalmas hetekben, Gyugyi László személyes és fáradhatatlan részvételével, az
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Örökség Kezelõ Kft. lelkes munkatársai bontották ki a helyszínre érkezett óriás lá-
dákat és rendezték be a vitrineket, helyezték el Rádóczy Bálint grafikai tervei sze-
rint elkészült tájékoztató táblákat, feliratokat. A Sikorski ház magasföldszinti helyi-
ségeiben kapott helyet a historizmus stíluskorszaka, a mélyföldszint egyetlen
hosszú termében a szecesszió stíluskorszaka jelenik meg.

A stílus- és gyártörténeti kronológiának megfelelõen, a fogadótérbõl nyíló
elsõ teremben a Zsolnay gyár elsõ nemzetközi bemutatkozását, az 1873. évi bécsi
világkiállítást követõ években kifejlõdõ díszmûgyártás különleges emlékei jelennek
meg. A „finom fazekas árúktól” kezdõdõen Zsolnay Vilmos elsõ technikai találmá-
nyának, az 1878. évi párizsi világkiállításon aranyéremmel díjazott, magas hõfokon
kiégõ, színes mázas „porcelánfajansznak” megjelenéséig és kiteljesedéséig, festõi
alkalmazásáig. A régi magyar fazekasság, a közel- és távol-keleti ornamentika fel-
fedezésérõl a díszítményeket tervezõ Zsolnay kisasszonyok, Teréz és Júlia mun-
kái is tanúskodnak, köztük szignált, datált elsõ mûveik.

A gyár elsõ „hivatásos” tervezõmûvészének, a rendkívüli tehetségû, ifjan el-
hunyt Klein Ármin mûvészetének szentelt csoport indítja el a kisebb termek sorát,
melyet a bejárati lépcsõ felett átívelõ új közlekedõ híd tesz körbejárhatóvá. A gyár
kereskedelmi képviseletét ellátó, bécsi Wahliss cég által külföldön értékesített, tob-
zódóan díszes, eklektikus mûvek különleges példányai mellett a színes, többréte-
gû lágy-porcelánmázak gyártási titkának megfejtésérõl tanúskodó díszedények, a
távol-keleti hatásokat egyéni módon alkalmazó méhsejt-, üveg-, és ékszertechnika
bravúros tárgyai valamennyien meggyõzõen érvelnek a késõ historizmus értékes-
sége, kvalitása, „rehabilitációja” mellett.

Sikorski Tádé tervei külön csoportot is alkotnak, akárcsak a magyar honfoglalás
ezredéves évfordulója, a Millennium alkalmából rendezett országos kiállításra tervezett
tálak, díszedények. A nemzeti díszítõmûvészet kialakulásához hozzájáruló Zsolnay mû-
helyekben a honfoglalás- és koraközépkori ornamentika, a legendás múlt és feltételezett
rokonaink motívumai új máztechnikával jelentek meg. Korábbi tapasztalatai nyomán,
Zsolnay Vilmos, külsõ és belsõ munkatársaival 1891-tõl indított fáradhatatlan kísérletei
során kidolgozta az „eosin” mázak elsõ fajtaságait. A gyûjtemény tárgyai pontosan do-
kumentálják az 1896-ig elért eredményeket. A kínai ökörvér mázak rokonának tekinthe-
tõ, a redukciós égetés során színét váltó mázzal festett ún. „kemény eosin” példája az
egyik Szt. László alakos dísztányér, míg a párját – ez idõben még – „lágy eosinnak” ne-
vezett megoldással, máz feletti fémlüszter bevonattal festették meg, az ugyancsak redu-
káló égetés elõtt. Ehhez a közel-keleti eredetû, majd az itáliai reneszánsz mesterek által
alkalmazott mázbevonat féleséghez tartozik a dr. Wartha Vince egyetemi professzorral
együtt kidolgozott rubinfényû, színjátszó „Millennium teknika” is.

A korábbi fõmûveket is elkészítették, immár eosin technikával az 1896. évi
budapesti kiállítás alkalmára, majd a külföldi megrendelésekre, mint Klein Ármin
óriás csutorájának a gyûjteményben szereplõ, millenniumi változatát. Azt, hogy a
legrangosabb külföldi fórumok érdeklõdését is felkeltették, a stílusteremtõ londoni
Liberty cég kereskedelmi papírcímke tanúsítja, amely (szerencsésen) megmaradt
az eosin mázakkal újraalkotott „perzsa” váza talpán.
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A historizmustól elbúcsúzva, az eredeti csempeburkolatos lépcsõn vissza-
térve jutunk a szecesszió stíluskorszakát bemutató hosszú, boltíves terembe,
amely szinte a teljes „mélyföldszintet” elfoglalja. Itt is csak néhány különlegesen
nagyméretû tárgy kapott körbejárható üvegkockát, de a vitrinek nem a falakon so-
rakoznak, hanem a középsõ oszlopsort fogják közre, belül válaszfallal tagolva. A
termet körbejárva fantasztikus összkép tárul elénk, mely a „Zsolnay szecesszió” lé-
nyegét érzékelteti, minden eddigi történeti kiállításnál gazdagabban. A jelenlévõk
közül már 167 válogatott tárgyat bemutattak a Gyugyi gyûjtemény elsõ önálló kiállí-
tásán, amely a Magyar Év alkalmából, a Magyar Kulturális Központ, a Kulturális Mi-
nisztérium, a washingtoni Cultural Exchange Foundation összefogásával valósult
meg, 2009. januárjában New-Yorkban, a Forbes Galériában. Itt, a Sikorski házban,
a pécsi mûhelyekben 1898-tól szinte varázsütésre kivirágzó „új mûvészet” közel
300 remeke látható.

Zsolnay Miklós ez idõtõl kapta meg apjától, Vilmostól a cégvezetés jogát. Az
immár gazdasági, szervezeti ereje teljében lévõ gyár mûvészeti mûhelymunkáját
az Iparmûvészeti Társulat és Múzeum, a kulturális kormányzat által is ösztönzött
irányba fordította, családi összefogással. Több ezernyi új modelljével nemzetközi
sikerei csúcsára ért a Zsolnay gyár. Az 1900. évi párizsi világkiállításon, az 1899.
és 1901. évi szentpétervári, az 1902. évi torinói nemzetközi kiállításon, majd ezt kö-
vetõen 1904-ben St. Louisban, 1906-ban Milánóban, 1911-ben Torinóban elnyert
díjak mindig újabb és újabb eredményeket ismertek el. A tárgyakat kísérõ feliratok
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fel is tüntetik, hogy a gyári dokumentáció szerint mely korabeli kiállításon szerepelt
azonos formájú, díszítményû, technikájú mû.

Akárcsak a korabeli nemzetközi kiállításokon, együtt állnak a közel egy idõben
készült mûvek, a különféle formák, díszítmények és technikák egymásból sarjadó
változatai. A természet szépsége és elemzése volt a forrásuk, a mûvészi ideáknak
éppen úgy, mint a bravúros technikai megvalósításoknak. Amint már Radisics Jenõ
javasolta, az 1889. évi párizsi világkiállításról írt minisztériumi jelentésében, az ipar-
mûvészet megújulása az anyagot ismerõ, interpretáló tervezés eredménye lett.
Amint 1898. novemberében a Párizsból Pécsre érkezõ Rippl-Rónai József vallotta,
az „artist” és az „artisan”, a mûvész és a kézmûves közös munkájából születtek meg
ezek a Zsolnay remekek.

Egyediek valamennyien. Nem csak a „prima vista”, azaz szabadkézzel formált
plasztikus díszû, vagy az egyenes talpon álló korongozott mintadarabok, de a gipsz-
negatívba ismételhetõen bepréselt formák is. Nem csak azért, mert ugyanazzal a
kézzel festett decorral csak néhány darabot készítettek, és a színeket is variálták.
Hanem azért, mert a mûhelyekben az egyediségre törekedtek, és a kényes redukci-
ós égetés során még az ugyanúgy, ugyanazon összetételû mázzal festett darabok is
árnyalatnyi különbségekkel bújtak elõ a kemencékbõl. A fém-lüszteres „eosin-tech-
nikának” köszönhetõen is mindegyik mû egyetlen lett a maga nemében, – „one of a
kind”, az angol nyelvû szóhasználat, „terminus technikus” szerint.

Különös módon éppen a végtelenségig variált, különleges máztechnika lett a
romantikus érzelmeket kiváltó, szecessziós Zsolnay kerámiák közös jellemzõje, is-
mertetõ jegye. A millenniumi kiállítást követõ években a különbözõ alapmázakon
alkalmazott, és fémtartalmuk szerint különféle színekben játszó, savmaratással min-
tázat szerint fénytelenített vagy fénylõ, redukáltan égetett fémlüszter bevonatok ha-
tását még tovább gazdagították massza és mázaláfestéssel. Az eosin fantázianév a
20. század elsõ éveire már oly komplex technika gyûjtõneve, amely a színes mázas
kerámia mûvesség és a maratott, többrétegû színes üvegek, a fémmûvesség hatá-
sainak összeházasítása mellett a batikolt textíliák és a berakásos famunkáktól is el-
lesett fogások. Zsolnay Vilmos és mûhelyének mesterei nem tagadták meg, hanem
kitágították az anyagszerûség határait.

Bár a szecesszió idõszakában az egyéni mûvészi invenció jelentõsége az
iparmûvészetben is meghatározó lett, és jelzések, gyártási dokumentációk alapján
a képzõmûvészeti alkotásokhoz hasonlóan névhez is köthetõek az egyes mûvek,
jogosan tartoznak elsõsorban a „márkanévhez”. Ahhoz a mûhelyhez, amelynek
szervezete, csapata, technológiai lehetõségei nélkül nem születhettek volna meg.
Azonban a részletek is fontosak a mûvészettörténelem, a gyûjtõk, a mûkereskede-
lem számára egyaránt. A Nemzetközi Kerámia Múzeum igazgatójának, Giancarlo
Bojani ösztönzésére, a szecesszió magyar kerámiamûvészetét Faenzában 1985-
ben bemutató kiállítás alkalmával, a Zsolnay tárgyakat a gyári formakönyvek ada-
taival jelentettük meg. Az Iparmûvészeti Múzeum által ezután elindított, az Orszá-
gos Tudományos Kutatási Alap által két perióduson át támogatott forráskutatások-
nak, a pécsi múzeummal, levéltárral és kutatókkal közös, majd a Janus Pannonius
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Múzeum által önállóan, és egyénileg is folytatott mûvészettörténeti kutatásoknak
köszönhetõen immár sokkal pontosabban ismerhetjük az egyes Zsolnay tárgyak
formatervezõjét, mintázóját, vagy festõjét, kiállításuk helyszínét, egykori értéküket,
mint akár 25 évvel ezelõtt. A fennmaradt, immár rendezetten áttekinthetõ, nagy-
szerû forrásanyaga még a következõ generációnak is sok feladatot kínál. Sajnála-
tos tény, hogy a szecessziós idõszakra vonatkozó részek sokkal hiányosabbak,
mint a korábbi idõszaké. Sok dokumentumot eddig hiába kerestünk. „Elfújta a
szél”, a történelem viharai során. A tervezõ által szignált, datált, hiányzó rajzok kö-
zül 6 darab e gyûjteménnyel is visszakerült „a nagyvilágból”. Így pontosan tudható,
milyen is volt a mûvész elsõ elképzelése, színválasztása, pl. Abt Sándor itt szerep-
lõ vázájának 1904. szept. 1. dátumot viselõ tervlapján.

A megújulás érdekében alkalmazott fiatal iparmûvészek, a „szecessziós
gárda” tehetséges tagjai, Apáti Abt Sándor, Daøilek Henrik, Kapás Nagy Mihály,
Mack Lajos, Nikelszky Géza, majd Hidasy Pilló Sándor, valamint a családtagok kö-
zül Sikorski Tádé nevéhez köthetõ, és Mattyasovszky László, az ifjú Sikorski Júlia
jelzett, illetve dokumentált munkáit a Gyugyi gyûjtemény kiállítása, kiadványa is
megkülönbözteti. Gyugyi László felkérésére a gyûjtemény valamennyi tárgyára vo-
natkozóan a múzeumi és levéltári adatokat dr. Hárs Éva összegyûjtötte; a mû-
tárgy-meghatározások forrásainak ismertetésével publikálja eredményeit a gyûjte-
ményrõl megjelent könyv mindkét kiadásában.
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Maradtak még kérdések természetesen. Pl. a nagynevû bécsi, darmstadti,
nürnbergi mûvészekkel, mûhelyekkel fennálló, az újvilágig elérõ Zsolnay kapcsola-
tok létezése, hatása tény, de a történések részletei nem ismeretesek. A jelenlegi is-
mereteink szerint sok fantasztikus forma, díszítmény „már és még” nem köthetõ
meghatározott névhez, és a variációk azonosítása is az immár nem csupán képek-
rõl, de a maguk valóságában vizsgálható tárgyakkal lehetséges. Viszont a megva-
lósulás kétségtelenül „A” Zsolnay mûhelyek gárdájának dicsõsége.

A Gyugyi gyûjtemény hû tükre a szecessziós stílus gyors átalakulásának is.
A szimbolista-floreális világot a geometrikus jellegû stilizálás váltja fel, majd korai
art deco-jegyek is megjelennek. A formákat elemzõ és az üzenethordozó figurális
mûvek tárgy-sorozatait a leegyszerûsített, vagy éppen ellenkezõleg, tobzódó dí-
szítésû, expresszív jellegûek követik. Néhány oly mû zárja le a „korszak ívét”,
amely már Zsolnay Miklós örököseinek idején, az I. világháború után készült, a
nagy változások sodrában. Az iparmûvészet világszerte az individuális helyett a tö-
meges igények felé fordult. A Zsolnay luxusárú elvesztette külföldi piacait, a gyár
nyersanyag lelõhelyeinek jelentõs része a harmadára csökkent ország határain kí-
vülre került. Új korszak kezdõdött, új küzdelmekkel.

Az elõzmények
A múlt és a jelen „értékmentõ” összekapcsolódása, párhuzama különösen

érzékelhetõ e kiállítás helyszínén. A Sikorski család egykori, a Gyugyi gyûjtemény
jelenlegi otthonából, Júlia most (még) üresen álló mûtermének óriás ablakából jól
rátekinthetünk a gyár területének jelentõs részét kulturális célokra átalakító, most
még nagyban zajló építkezésekre. A 2010. szeptember 1-jén megnyílt kiállítás pe-
dig egy korábbi eseményre is emlékeztet, a gyárban 1928. május 17-én megnyílt
elsõ gyûjteményes kiállításra, és az egykori múzeumra. A „család régi álmát” akkor
a családtagok valósították meg, a mintaraktárban fennmaradt darabokból, „a város
által tervezett ünnepségek gondolatától sarkallva”, amint Zsolnay Teréz és M.
Zsolnay Margit által írott, 1974-ben megjelent, a gyár és a család történetének
1863–1948 közötti idõszakát bemutató emlékiratban olvashatjuk. 1928-ban, Zsolnay
Vilmos születésének centenáriumát ünnepelték, 2010-ben az Európa Kulturális Fõ-
város program kiemelt eseményét. A csõdhelyzetbõl alig kilábaló, a létéért küzdõ
gyárban létrehozott múzeumról írja Mattyasovszky-Zsolnay Margit: „Elõször a hi-
vatalos látogatók, majd a nagyközönség számára nyílt meg. Fivéreink az ünnepsé-
gek alatt fokozott mértékben érezték, hogy erkölcsi kötelességük fenntartani nagy-
atyánk mûvét, és az a gondolat gyötörte õket, vajon az uralkodó gazdasági
viszonyok mellett eleget tudnak-e majd tenni ennek a kötelezettségnek. Nem vá-
lik-e az ünneplés a nagy múlt hattyúdalává?”

Lám, még a „múltat eltöröljük” énekszó, a II. világháborút követõ diktatúra
sem tudta teljesen elfeledtetni az értékeket. A gyári múzeum anyaga a város köz-
gyûjteményével együtt, 1951-tõl menedéket lelt a Baranya megyei Múzeum szer-
vezeti keretében. A Janus Pannonius Múzeum állandó Zsolnay Múzeuma is meg-
nyílt 1955-ben, a Káptalan utcában. 1972-ben a kiállítást korszerûsítették és
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újjárendezték. 2007 õszétõl a felújított épületben, építészeti kerámiát is bemutató
kiállításán fogadja a látogatók seregét. Falai közt õrzött, több mint tízezer mûtár-
gyat, dokumentációt magában foglaló anyagához képest is – nemcsak kiegészítõ
élményt nyújt, hanem hiánypótló szerepet játszik a Gyugyi gyûjtemény.

Mattyasovszkyné Zsolnay Teréz emlékiratában olvasható, hogy Zsolnay
Miklós a magyar mûvészetbarátok és gyûjtõk egyesületének, az 1909-ben alakult
Szent György-céhnek eladta az eredetileg minden formából, dekorból, egy-egy
példányt õrzõ gyári mintaraktár jelentõs részét. Ezért írhatta e sorokat a családta-
gokhoz: „…nagy és méltó kiállítást hoztatok létre. Csak aki úgy ismeri a múlt sokol-
dalú gazdagságát, a szép és különleges technikákat, mint én, aki tudja, hogy
mennyi darab hiányzik, az járja fájó szívvel termeit. […] Hiányos a kifinomodott mo-
dorú tárgyak gyûjteménye is, de ennek távolról sincs olyan jelentõsége, mint annak
a szomorú körülménynek, hogy az elsõ idõk csodálatos magastûzû zománc-tech-
nikáját csak igen kevés darab képviseli.”

Különösen a szecessziós részben lelhetõek fel olyan tárgyak, amelyek nem-
csak azokat a tárgycsoportokat egészítik ki, melyekbõl „kevés maradt”. Hanem
olyan jelenségeket képviselnek, amelyekre példa sincsen a hazai múzeumi gyûjte-
ményekben. Számos itt látható modell nem jelent meg a korabeli bemutatásuk óta
egyetlen külföldi és hazai kiállításon sem. Oly tárgyak mellett állnak, amelyek „sze-
mély szerint” szerepeltek a szecessziós mûvészi kerámiák, a Zsolnay márkanév
újra felívelõ reputációját segítõ külföldi kiállításokon, publikációkban. Például az

13

Gyugyi gyûjtemény, kiállítás enteriõr

GYUGYI LÁSZLÓ ZSOLNAY GYÛJTEMÉNYE

13
2010-04_Tel_composite.prn
D:\00_Munka\Pecsi Szemle\2010-04-Tel\2010-04_Tel_10.vp
Wednesday, November 24, 2010 1:30:53 PM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



égbe szálló vulkán füst és píneafák körképével díszített kékes-ezüstös váza látha-
tó Rober J. Charleston, a Victoria & Albert Múzeum munkatársának, 1968-ban
megjelent, World Ceramic c. könyvének címlapján. Waltraud Neuwirth, a bécsi
Museum für angewandte Kunst Kerámia- és Üvegosztálya vezetõjének 1991-ben,
Bécsben kiadott Blühender Jugendstil c. könyvének címlapján is az immár itt lévõ,
nagyméretû Zsolnay váza mákvirágjai virítanak. E két tárgy másik tizenhéttel
együtt, szerepelt a Helikon által 1992-ben kiadott, Zsolnay szecessziós kerámiák c.
könyvben is, akkor még Rudolf Schmutz bécsi magángyûjteményének részeként.
Gyugyi Lászlót is e gyûjtemény révén ismerhettem meg.

Az Iparmûvészeti Múzeum muzeológusaként, a Janus Pannonius Múzeum-
mal együttmûködve rendezett kiállítások során, a magángyûjtõk mindig is segítet-
tek a Zsolnay értékeinek „felfedezésében”, amint erre mód nyílott az 1980-as évek
közepétõl Magyarország felé forduló nemzetközi érdeklõdés felelevenedésével.

Faenza, Bécs, Gent, Luxemburg, Kyoto, Tokyo múzeumainak meghívásait
követõen, New-Yorkban, az egyetemi képzéshez kapcsolódó Bard Graduate Cen-
ter igazgatója, Susan Weber Soros, és a Zsolnay téma átfogó bemutatását pártoló
tudományos igazgató, Derek Ostergard tette lehetõvé, hogy a 2002. évben meg-
nyílt kiállítás elõkészítése érdekében az amerikai magyar gyûjtõket felkereshes-
sem. Pittsburghben is napokat tölthettem, Gyugyi Lászlóval közösen válogattunk ki
67 tárgyat, amelyek most már mind itt vannak, a Sikorski házban, a gyûjtemény tel-
jességében. Már akkor megfogalmazódott az elképzelés, mily szép lenne bemutat-
ni itthon is ezt a gyûjteményt, legalább egy „könyvbe zárt kiállítás” formájában. Min-
den közremûködõ örömére, a Hungarian Ceramics from the Zsolnay Manufactory
bemutatását a Victorian Society new-yorki szekciója „az év kiállítása” díjjal tüntette
ki. Kiadványa, melyet Steinert Ágotával együtt szerkesztettünk, a mûtárgyegysé-
gek csoportosítása, forrásközlõ katalógusuk szolgált a Gyugyi gyûjteményt bemu-
tató 2006-ban Budapesten, a Helikon által kiadott elsõ könyv kiindulópontjául.

Bevallom, akkoriban még nem szorgalmaztam a tárgyak „örökre szóló” ha-
zahozatalát. A történelem „viharzónájában” élõ országunkban, megannyi csodás,
magán-, sõt közgyûjtemény 20. századi sorsa adott okot a féltésére. A Zsolnay ke-
rámiák nemzetközi sikere is elkápráztatott; feltételeztem, hogy akár amerikai köz-
gyûjteményként reprezentálhatná kultúránkat. De végül itthon lelt otthonra a pitts-
burghi gyûjtemény. Most már mi felelünk a jövõjéért.

A hazatérés
A budapesti könyvbemutatót követõen, a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.

nevében, a kommunikációs igazgató, Kabók Ibolya a tulajdonos önkormányzathoz
fordult, a gyûjtemény pécsi bemutatása, hazahozatala érdekében. Decemberben a
pécsi Mûvészetek Házában ünnepelték meg az immár angol nyelven is megjelent
könyvet, és 2007 szeptemberében, az Önkormányzat meghívására Gyugyi László is
Pécsre érkezett. Ez a látogatás tekinthetõ a gyûjtemény végleges pécsi elhelyezésé-
hez vezetõ folyamat reális kiinduló pontjának. Az érdekeltek szíves hozzájárulásával
álljon itt néhány fontos sor abból a levélbõl, melyet Gyugyi László írt Pittsburghból,
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Pécsre, Tasnádi Péternek 2007. szeptember 26-án: „Tisztelt Polgármester Úr! Elõ-
ször is szeretném ismét megköszönni kedves meghívását és a nagyszerûen meg-
szervezett látogatást, amellyel sikerült jobban megismernem Pécs városát, a
Zsolnay Porcelánmanufactúra Zrt. mûködését és a város nagyszabású terveit, hogy
Magyarországot méltóan képviselje az Európai Kulturális Fõváros címmel. Ön és
munkatársai, valamint Kovács Gyula vezérigazgató úr, munkatársai és a Zsolnay
gyár egyéb dolgozói, rendkívül kedvesek voltak hozzám és tartós emlékekkel és
nagy megbecsüléssel tértem haza pécsi látogatásomról.

Sajnos, bármennyire szeretném is, reális okok miatt nem tudom a Zsolnay gyûj-
teményem kölcsönzését kiállításra megígérni 2010-re, Pécs Európai Kulturális Fõvá-
rossá válásának évére. Ahogy beszélgetésünk során említettem, a fõ probléma, hogy
már közel 75-éves vagyok, és az elkövetkezõ néhány év alatt (amely még remélhetõ-
leg egészségileg rendelkezésemre fog állni) meg kell oldanom valamilyen formában a
gyûjtemény sorsát az én életem után következõ évtizedekre, remélhetõleg századok-
ra. […] Zsolnay gyûjteményem […] ma talán egyedül reprezentálja megfelelõen a
Zsolnay „aranykort”, a szecessziós periódust, amely idõszak alatt készült Zsolnay ke-
rámiának egyedülállóságát és különleges szépségét a világ szakértõi csodálták és el-
ismerték, és még ma is elismerik az egész világon. Így, bármennyire is szeretem és él-
vezem ezzel a gyûjteménnyel való „együttélést”, tisztában vagyok azzal, hogy annak
egyedülállósága miatt bizonyos felelõsséggel tartozom a Zsolnay család emlékének,
és a magyar, valamint a világ iparmûvészetének ezen egyedülálló mûkincsek meg-
õrzésében és az utókor számára a gyûjtemény egyben való átadásában. Bár egyedi
személyek, fõleg mûtárgykereskedõk többször (és az idõ múlásával, egyre erõseb-
ben) kifejeztek vételi szándékot, a fenti okok miatt az elgondolás, hogy a gyûjtemény
megfelelõ új „otthonának” egy biztonságos, jól megalapozott intézmény lenne a leg-
alkalmasabb egyre inkább megerõsödött bennem. Tisztában vagyok, hogy egy ilyen
méretû gyûjtemény elhelyezése egy nívós intézményben nem könnyû feladat az in-
tézmény meglévõ kiállítási profilja és a gyûjteménnyel kapcsolatos költségek miatt.
Azonban e cél megvalósítása érdekében egy megfelelõ intézmény esetében komoly
anyagi áldozatot hajlandó lennék vállalni. Bár a gyûjtemény teljesen ingyenes átadá-
sát sem a családommal kapcsolatos felelõsség szempontjából, sem a gyûjtemény
várható megbecsülése szempontjából (az intézmény érdeklõdését és a gyûjtemény
értékelését nem lehet komolyan venni, ha annak megszerzéséért semmi anyagi ál-
dozatra nem hajlandó) nem tartom praktikusnak, lényeges érték alatti kompenzálást
hajlandó lennék mérlegelni. Polgármester Úr, a pécsi látogatás igen nagy hatást
gyakorolt rám, és egyre inkább úgy látom, hogy ennek a gyûjteménynek nem lehetne
jobb helye, mint a tervezett Zsolnay Kulturális Negyed, Pécsett, Magyarországon. A
gyûjtemény darabjai innét indultak több mint száz évvel ezelõtt világhódító útjukra,
ide kellene visszatérniük a végleges megõrzésre, együtt lenni a Zsolnay iparmûvé-
szet és kultúra egyéb tárgyaival. Itt láthatná Pécs és Magyarország lakossága, vala-
mint a külföldi látogatók, azokat a tárgyakat, amelyek a Zsolnay világhírt megterem-
tették, és itt tudnák ezek a tárgyak a mai Zsolnay gyár munkáját, és általában a
magyar kerámia ipart is a legjobban segíteni….”
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A levelet követõ eseményeket, a gyûjtemény Pécsre kerülésének részleteit
jól követhetjük, a komoly interjúk, a számos újságcikk újraolvasásával, akár csak
az internetet böngészve. A keresési programok még a szûkített keresésekkel is
több ezer találatot jeleznek. A közgyûlési határozatokig, vitákig, az aktaszámmal
ellátott szerzõdésekig, szinte minden a nyilvánosság elõtt zajlott. Az is nyilvánvaló-
vá válik, hogy az EKF programnak köszönhetõ terv útja is csak utólag tûnik nyíl-
egyenesnek, a valóságban ugyancsak nehéz és kanyargós volt. A gyûjtõnek és
Pécs városának egyaránt.

Hiszen a magánerõ és közerõ összekapcsolásával 2008 nyarán létrejött
elsõ szerzõdéses megállapodás nem teljesült. A gyûjtemény sorsa kérdésessé
vált. Ekkor, a kritikus helyzetre való figyelemfelhívás érdekében írta le az alábbi so-
rokat Sarkadi Eszter, Hárs Éva leánya, Pécs város Önkormányzata számára 2009.
május 24-én: „Feljegyzés Gyugyi László Zsolnay gyûjteménye Pécsre kerülése tár-
gyában. Elõzmények. Hárs Éva, aki több éve munkakapcsolatban áll Gyugyi Lász-
lóval (a gyûjtemény szakmai feldolgozása, kiállítások elõkészítése, Helikon Kiadó-
nál könyv kiadása), 2007 nyarán megkereste Tasnádi polgármester urat azzal a
javaslattal, hogy a város vegye föl a kapcsolatot Gy.L. gyûjtõvel, mert volna arra le-
hetõség, hogy egy jelentõs Zsolnay gyûjtemény Pécsre kerüljön, s a Zsolnay Kultu-
rális Negyed projektet gazdagítsa. A város saját forrás híján magántõkét vont be a
gyûjtemény megvásárlására (Matyi Dezsõ), az üzlet azonban a fizetség határidõre
(2009. április 30.) való nem teljesítése miatt nem jött létre. […] A gyûjtemény meg-
vételére számos múzeum és mûkereskedõ fordult Gyugyi úrhoz, ám õ a korábbi
pécsi megállapodás kudarca, az elveszített másfél esztendõ, az elviselt erkölcsi és
anyagi károk ellenére ma is Pécset részesíti elõnyben önzetlen ajánlatával. A gyûj-
temény. A gyûjtemény eszmei értéke felbecsülhetetlen: a legnagyobb (mennyisé-
gében és a tárgyak minõségében is) szecessziós és historizáló Zsolnay gyûjte-
mény. A Zsolnay gyár világkiállításokra küldött mintadarabjainak javarésze itt
látható. Pécs város legjelentõsebb történelmi, ipartörténeti öröksége, pótolhatatlan
nemzeti érték, melyet ha most nem sikerül egyben tartva hazahozni, szétszóródik a
nagyvilágban, többet már soha nem gyûjthetõ össze. A közös ügy – összefogás!
Az egyedülálló pécsi örökségi érték hazakerülése rendkívüli és egyszeri lehetõség,
nemcsak pécsi, de nemzeti ügy is. Soha vissza nem térõ alkalom és felelõsség élni
ezzel a lehetõséggel vagy elszalasztani azt. Közös akarattal, összefogással, a
szakmai nyilvánosság, szponzorok, mûvészetet támogató bankok bevonásával a
gyûjtemény megszerzéséhez szükséges finanszírozás elõteremthetõ.”

A megbeszéléseket követõen, a frissen megválasztott polgármester, dr. Páva
Zsolt rövid idõn belül levélben fordult dr. Gyugyi Lászlóhoz: „…Örömmel veszem fel
Önnel a kapcsolatot Pécs városa nevében gyûjteményének pécsi fogadásáról és ki-
állításáról. […] Szeretném mindenekelõtt megköszönni Önnek azt az elkötelezettsé-
get, amelyet a páratlan értékû gyûjteményének Pécsre kerülése ügyében tanúsít.
[…] A város vezetése és a pécsi polgárok nevében is biztosíthatom, mindent megte-
szünk annak érdekében, hogy – amint ezt Ön is kívánja – ez az egyedülálló Zsolnay
örökség együtt maradhasson, visszakerülhessen Pécsre, oda, ahonnan szétszóró-
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dott a világba, abba a városba, melynek polgárai büszkék a Zsolnay örökségre és
hálásak Önnek azért, hogy e kincset az utókor számára egybegyûjtötte és megõriz-
te. A pécsiek, a szakemberek és a politikusok is azt remélik, hogy 2010-ben az Euró-
pa Kulturális Fõvárosa évad egyik kiemelkedõ eseménye lesz Pécsett a Gyugyi
gyûjtemény megnyitása a nagyközönség számára. Az újabb megállapodás megva-
lósítása érdekében azonban nagyon sok – váratlanul elõállt – feladatot kell még
megoldanunk, a finanszírozás elõteremtésének nem kis gondjával együtt, ezért a to-
vábbi türelmét és megértését kérem. Hamarosan jelentkezni fogok javaslatommal a
lehetséges megoldásokra vonatkozóan. Kapcsolattartóink továbbra is dr. Lovász
Nóra és Sarkadi Eszter lesznek.”

A nyár folyamán, a támogatást remélõ Önkormányzat a kulturális minisztéri-
umhoz is fordult. A Janus Pannonius Múzeum, az Iparmûvészeti Múzeum korábbi
és aktív mûvészettörténész munkatársaitól, a hazai mûkereskedelem e témakör-
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ben szakértõ képviselõjétõl kért írásos véleményezések megerõsítették a gyûjte-
mény szakmai értékelését; a gyûjtemény tulajdonlására, elhelyezésére vonatkozó-
an, az EKF program tiszteletben tartása mellett is, különbözõ javaslatokat tettek.

2009 novemberében, a pécsi közgyûlés dr. Páva Zsolt polgármester javasla-
tára úgy döntött, hogy bankhitelbõl rendezi a gyûjtemény vásárlás számláját, és köz-
adakozást indít a vételár minél nagyobb hányadának összegyûjtése érdekében. A
város tulajdonában álló közhasznú társaság tulajdonába kerülõ gyûjtemény állandó
kiállításának megnyitását 2010. szeptemberre tûzték ki. 2009. november 30. dátu-
mot viseli az Adásvételi Szerzõdés, amelynek aláírói: dr. Gyugyi László, mûgyûjtõ tu-
lajdonos, mint eladó; a Zsolnay Örökség Kezelõ Nonprofit Kft. képviseletében Komor
István ügyvezetõ, mint vevõ és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata képvisele-
tében dr. Páva Zsolt polgármester. Az Interneten ez a minden részletet rögzítõ fontos
okmány is teljes egészében olvasható (06-6/54-28/2009 ügyszám, melléklet).

Szövege szerint: „A gyûjtemény által megtestesített iparmûvészeti és kulturális
értéknek az utókor számára történõ megõrzése, a nagyközönség számára történõ fo-
lyamatos megismerhetõvé tétele érdekében Magyarországon, Pécs városában, állan-
dó kiállításon, az EKF 2010 program keretében, modern múzeumi körülményeknek
megfelelõ helyen, a Zsolnay Kulturális Negyed területén, »Gyugyi László gyûjtemény:
a Zsolnay aranykora« megnevezéssel, 2010. szept. 1. (Pécs Város Napja) idõpontjá-
tól folyamatosan kiállítja a vevõ Társaság”. […] „a Gyûjteménybõl rendezett kiállítás el-
rendezésének szempontjai dr. Gyugyi László közremûködésével kerülnek meghatá-
rozásra.” […] „Az oszthatatlan egységet képezõ gyûjtemény nettó 2 600 000 Euro
értékének felét, nettó 1 300 000 Eurot az új tulajdonos Társaságnak adományozza.”
[…] „A teljes gyûjteményt az új tulajdonos Kft. szállítatja Pécsre, és védetté nyilvánítja.
Az állandó kiállítást õrzés, biztosítás, de a raktározás és a restaurálás is a vevõ Társa-
ság feladata.” A jövõre vonatkozóan az Önkormányzat, mint a Zsolnay Örökség Keze-
lõ Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonosa, így rendelkezik: „A Társaság megszûnése
esetén a Gyûjtemény az Önkormányzat vagy az Önkormányzat kizárólagos tulajdoná-
ban lévõ gazdasági társaság tulajdonába kerül.”

Megfeszített munkával teltek a következõ hónapok. Gyugyi László szorgal-
mazására a gyûjteményt ismertetõ könyv kiegészített második, immár pécsi kiadása
is megvalósult. Új címmel, a város nevében írt köszöntõvel, a gyûjtéstörténet kiegé-
szített leírásával, valamennyi hozzátartozó mûtárgy bemutatásával, a mûvészettör-
ténészek (Csenkey Éva, Hárs Éva) korábbi szövegei, adatai, bõvítésével, és Gyugyi
László mûtárgyfelvételeivel, ezúttal is Steinert Ágota szerkesztésében. Az új kiadás
tervezõje, tipográfusa és mûszaki, nyomdai elõkészítõje ismét Murányi Zsuzsa volt.
Negyedszázados, sikerekben gazdag szakmai pályafutása egyik kiemelkedõ „fény-
pontja” lett ez a tökéletesített, szépséges könyv. Kandó Mihály fordításával az angol
nyelvû kiadást korábban New-Yorkban Eve Kahn, a Zsolnay kerámiákat értõ, szere-
tõ mûvészettörténész szerkesztette. Most Gyugyi László gondozza az új könyv ha-
marosan megjelenõ, angol verzióját.

A 2010. szeptember 1-én megnyílt, de a környezõ építkezések miatt csak
meghatározott idõpontokban, csoportosan látogatható kiállítást október végéig,
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közel nyolcezren keresték fel. A közadakozásban addig is több mint 10,5 millió Ft
gyûlt össze. Ennek az EKF programnak sikere immár kétségtelen. A torlódó „mi,
hogyan, miként, miért is történt” kérdések elsimulnak. A költészet felel reájuk.

Faludy György is felteszi a nagy kérdést, a felrobbantott Erzsébet híd helyett
állított „Pontonhídon” született versében: „Távol Amerikából miért jöttem vissza”?
Minden egyéb érvet félresöpörve megadja a lényegi választ is: „hogy költõ marad-
hassak.” Igen, ez történt. Laszlo Gyugyi, az Amerikában sikeres mérnök – magyar
gyûjtõ maradt. Pécs pedig a „Zsolnay Örökség Városa.”
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NAGY IMRE

A POLGÁRI IRODALOM KEZDETEI:
PÉCSI BIEDERMEIER

(ÖTTORONY XVI)

„Tiszta szép idõben hajtottunk be Pécsre. A városnak
gyönyörü fekvését az arany napvilág még bájolóbbá tette.
Szép vidék és szép hölgy közt az a különbség van, hogy
az elsõ akkor szebb, ha mosolyog, az utóbbi, ha sír! Fo-
gadtatásom szíves és barátságos volt. […] Annyi bizo-
nyos, hogy Pécsett sok jót és hasznost tanultam. Eszem
megnyilt, de megnyilt – szívem is […] Isten veled, kedves
város! sohajték, midõn végig hajtottunk az útczákon, s a
széles országútra kiérvén, könyüs szemmel tekintettem
még egyszer viszsza a szombati csendben nyugvó ház-
tengerre.”

Frankenburg Adolf: Õszinte vallomások.
Pest, 1861. I. 68, 83, 116. p.

Az egyházi kultúra legutóbb tárgyalt reformkori eredményei mellett a 19.
század elsõ felében kialakulnak Pécsett a polgári, illetve polgári funkciójú mûvelõ-
dés ekkor még igen szerény, ám a század vége felé majd megerõsödõ intézmé-
nyei. A polgári jelzõt elsõsorban nem szociológiai értelemben vesszük, a polgári
szerepet nemesek, jelesül fõpapok és arisztokraták is betölthetik, elég gróf Szé-
chenyi Istvánra vagy a pécsi könyvtárat újjáteremtõ és lyceumot alapító báró
Szepesy Ignác püspökre utalnunk. Ez utóbbi, mint láttuk, olyan egyházi intézmé-
nyeket hozott létre, amelyek a polgári nyilvánosság szempontjából is fontos szere-
pet játszottak. Ezen fórumok mellett a szûkebb értelemben vett polgárság is megfo-
galmazta kulturális igényeit, s igyekezett megteremteni ennek intézményi feltételeit.
Bízzuk a templomokat a papokra, írta Jankó János a reformkor hajnalán, s mi,
„Catholicusok és nem Catholicusok barátságos kezet fogván, mint hasonló Hazafi-
ak köz Hazánk boldogítására, ’s szegény Literatúránk és elhagyatott nyelvünk elõ-
segítésén és virágzásán egy erõvel törekedjünk.”1 A „köz Haza” javára végzett
munka demográfiai és felekezeti feltételeire nézve tudnunk kell, hogy a reformkor-
ban a város népe jelentõs mértékben gyarapodott. 1804-ben 8402 lakosa volt
Pécsnek, 1827-ben 11 322, 1842-ben már 14 616, 1846-ban pedig 15 300. A lako-
sok túlnyomó többsége katolikus. Az 1827-es adatok szerint mindössze 46 protes-
táns, 16 zsidó és 6 ortodox élt a városban, 1842-ben a protestánsok száma 130, a
zsidóké 187, az óhitûeké 55.2 A belvárost magyarok és németek lakták (ezek több-
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1 Jankó János: Pécs Szabad Királyi Városnak rövid leírása. Tudományos Gyûjtemény 1822. I. 1822. 90. p.
2 Az adatok különbözõ forrásokból származnak, s nem egyszer ellentmondásosak, a népesség gyarapodá-

sának tendenciája azonban kétségtelen, és arányait tekintve a lakosság összetételére vonatkozó informá-
ciók is iránymutatóak.
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sége mindkét nyelvet beszélte), a budai külvárosban pedig bosnyákok éltek. Egy
ránk maradt forrás szerint 1828-ban a lakosság 46%-a volt magyar anyanyelvû,
32%-a német, 21%-a délszláv, 1%-a pedig egyéb nyelvi kötõdésû. A város terei ke-
reskedelmi célokat szolgáltak: a fõtéren volt a nagy piac, a búzapiac az alsó sétaté-
ren, a disznó piac a Kórház téren, a marhavásár pedig a késõbbi Irányi Dániel téren
volt megtalálható.3

A korábban már említett két kaszinó (a Polgári és a Nemzeti) közelében a Mária
utcában új színház nyílott, amelyben fõként német nyelvû elõadásokra került sor, és
több vendégfogadó várta az ide látogatókat: az Aranyhajó, a Magyar Király, a Hétfeje-
delem, a Korona és a Vadember után 1845-ben a fõtéren megkezdte mûködését a
Nádor, kávéházzal, kerti helyiséggel. (Ez a kávéház majd a 20. században válik az
írók találkozó helyévé, ide fognak járni a Jelenkor szerzõi, és Konrád György is itt írja
majd A látogató címû regényének fejezeteit.) 1837-ben Weidinger Alajos megnyitotta
könyvkereskedését, sõt, 1843-ban fivére, János is könyvesboltot nyitott, ami arra mu-
tat, hogy a városban létezett már akkora olvasóréteg, amely üzleti szempontból meg-
alapozottá tette e vállalkozásokat. Érdekes adat, hogy Lukrits Ignác mérnök szerény
„fényirdájában” elkészítette Pécsett az elsõ dagerrotípiákat. Megszervezõdött a pécsi
posta is, székháza az 1840-es években a Perczel utcában volt, cégtábláján sárga ala-
pon fekete sast láttak az arra járók. A közlekedési viszonyok ekkoriban még meglehe-
tõsen kezdetlegesek. A Pest és Pécs közötti forgalom részint rossz országúton posta-
kocsival, részint a Dunán gõzhajóval bonyolódott. Így, vízi úton érkezett haza
Amtmann Prosper is Dénes Gizella regényében. A Mohácson partra szállókat Pécsig
kocsin szállították, nem egyszer olyan kocsit kellett igénybe venniük az utasoknak,
amelyen elõzõleg szenet fuvaroztak. Az elsõ omnibusz csak 1858-ban fog elindulni,
az üszögi vasúti végállomásról majd ezen szállítják a városba az ide érkezõket.

A ránk maradt szövegek alapján a város életében elgondolkodtató kettõsség
jeleit érzékeljük. Érdeklõdés és bezárkózásra való hajlam, kedélyesség és avultas
szigor, polgári hangulat és feudális szellem együtt látszik jelen lenni. Feljegyezték,
hogy amikor Schönherr szövetkereskedõ felesége, egy gyönyörû szõke asszony,
megjelent fõtéri házának erkélyén kisfiával (a Nádor késõbbi tulajdonosával), az
arra sétálók meglassították lépéseiket, hogy élvezhessék a szép látványt, s még a
városháza hivatalnokai is oda-odapillantottak aktáik közül. A jelenet a város idilli ar-
cát tükrözi. De 1841-ben a Pesti Hírlap pécsi levelezõje, Hainer Ignác egészen más
hangulatú eseményrõl számol be: a pécsi fõtéren lezajlott botozásról. Kossuth La-
jos Bot, vesszõ, korbács címû vezércikkében fogalmazza meg felháborodását. A
pécsiek polgári gondolkodású köre egyetértett a cikkíró bírálatával, amit jelez, hogy
amikor a politikus 1846-ban Vukovárról Pécsre érkezett, hogy megtekintse a vas-
gyárat és a szénbányákat, a fiatalság fáklyás menettel és zenével tisztelgett a jeles
vendég ablaka alatt.4 Megjegyezzük, hogy ekkor Pécsett két párt tevékenykedett:
a liberálisok, akik kalapjuk mellett vörös bogyót viseltek, és a konzervatívok, akik-
nek jelvénye egy fehér pántlika volt.
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3 Jellachich Károly: Pécs a XIX. század közepén. Pécs-Baranyai Múzeum Egyesület Évkönyve 1912. 20–58. p.
4 Tüskés Tibor: A pécsi irodalom kistükre. Pécs, 1970. 22. p.
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A város szellemiségét, ízlésvilágát Angyal Endre a biedermeier stílushoz kapcsol-
ja. Az általa „tüke-léleknek” nevezett pécsiség legfõbb jellemzõinek az egyszerû munkás
élet, a polgári szorgalom megbecsülését és a lelki békére, mértéktartásra, belsõ harmóni-
ára törekvést tekinti, továbbá valami különös, spirituális epikureizmust észlel a város egy-
kori életét tükrözõ szövegek alapján. „A kereszténység, a nemes összhangot keresõ vi-
lágnézet, az emberi és polgári méltóság tudatának összeegyeztetése a hazaszeretettel,
az „arany középút” gondolata, lojalitás a hatalommal szemben, az élet folyásának zavarta-
lanságára törekvés, családiasság, filanthrópia és érzelmes természetszeretet – mindazok
a vonások, melyeket a kutatás olyannyira jellemzõnek tart a biedermeierre, a pécsi pol-
gárt, a „tükét” is jellemzik” – írja.5

Itt egy kis kitérõt kell tennünk. Angyal Endre irodalomtörténész Pozsonyban
született 1915-ben, és Pécsett halt meg 1976-ban. Egyetemi tanulmányait Buda-
pesten (itt Horváth János tanítványa volt), Münchenben és Firenzében végezte.
Hazatérése után a fõvárosban, majd Pécsett (a Széchenyi István Gimnáziumban)
középiskolai tanár, ezután a debreceni egyetem szlavisztikai intézetének oktatója.
1968 és 1975 között az MTA Dunántúli Tudományos Intézetének munkatársa Pé-
csett. Figyelmét fõként a barokk mûvészet tanulmányozására összpontosította,
amelynek Heinrich Wölfflin adott új távlatokat 1915-ben publikált könyvében. An-
gyal Endre önálló, eredeti szempontokkal és kutatási eredményekkel járult hozzá a
téma vizsgálatához, mert õ a Közép- és Kelet-Európai barokk jelenségeit, sajátos
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Angyal Endre korai pályaszakaszának fõmûve a szerzõ dedikációjával

NAGY IMRE

5 Angyal Endre: Pécsi biedermeier. Pécs, 1944. 1.
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jellemzõit helyezte érdeklõdésének homlokterébe. Theatrum mundi (1938) címû
könyvében a barokk színházat világmodellként szemlélte.6 Szellemtörténeti kuta-
tásainak elsõ szintézise Udvari kultúra, udvari költészet (1944) címû könyve,
amelyben a 12. századtól a 18. századig virágzó és a barokk korban kiteljesedõ
udvari kultúra polifonikus jellegét hangsúlyozza. E sokszínû mûveltséget a világ-
színjáték-gondolat mellett a harmónia iránti vággyal, az egyetemességre törekvés
szándékával és a platonikus gyökerû szerelmi érzés kultuszával jellemzi. „Az udva-
ri kultúra, legmélyebb lényege szerint és legszebb pillanataiban az ünnep kultúrá-
ja” – írta.7 Angyal Endre sokoldalú szellemiségével, magányos alakjával a Batsányi
Társaság elnökeként és a Sorsunk munkatársaként még találkozni fogunk.8

Angyal Endre a pécsi biedermeier jellegzetes képviselõinek Szepesy Ignácot,
Zsolnay Vilmost, Mátyás Flóriánt és Amtmann Prospert tekinti. Szerinte tehát a bie-
dermeier szellemiség és ízlés egészen a század végéig jelen lesz a pécsi mûvelt-
ségben s a hétköznapokban is. (Lehet, hogy ennek kései, torzult változatával találko-
zik majd Kolozsvári Grandpierrre Emil Tegnap címû regényének fõhõse pécsi
tartózkodásakor.) Szepesyrõl más összefüggésben már szóltunk, Zsolnay Vilmos
késõbb fog majd szemhatárunkba kerülni, Mátyás Flóriánról pedig tüzetesebben fo-
gunk beszélni. Amtmann Prosper irodalmi szempontból sem mellékes mûvészi tevé-
kenységének java viszont a reformkorra esik, ezért õt most kell bemutatnunk zenész
barátjával, Weidinger Imrével együtt.

Widinger Imre Pécsett született 1792-ben. A „vak fagottos”-ként szokták em-
legetni, mert egy gyermekkori himlõ következtében elvesztette szeme világát. Sike-
res európai körútja után, immár ismert zenészként, hazatért szülõvárosába. Szoros
kapcsolatot ápolt a Zsolnay családdal (Zsolnay Vilmos festette a Janus Pannonius
Múzeumban található arcképét), s közeli barátja lett Amtmann Prospernek. Egyik kö-
zös fellépésükrõl (az „európai hírû világtalan Weidinger utánozhatatlan fagottja és
Amtmann Prosper elbájoló fuvolyája” dicséretével) az Életképek is megemlékezett.
1859-ban halt meg Pécsett. A budai külvárosi temetõben Klivényi Jakab (Vörösmarty
korábban bemutatott költõ barátja) végezte a gyászszertartást. Sírja késõbb meg-
semmisült.9

Amtmann Prosper 1809-ben született Sellyén. Bogdásán, majd a pécsi ciszter-
ci gimnáziumban tanult, s a székesegyház zenei kultúrája inspirálta. A bécsi operaház
elsõ fuvolistája lett. Rendszeresen hazatért, elsõ nevezetes pécsi hangversenyére
1832-ben került sor. Sikeres külföldi koncertjei után 1840-ben hazajött, és feleségül
vette Mayer Karolinát, egy színigazgató lányát. Felváltva tartózkodtak Pécsett és
Amtmann apjánál Bólyban. De a zenész életútja ismét fordulatot vett. Marburgban ze-
neigazgatónak szerzõdtették, majd Grazban a konzervatórium direktora lett. Eléggé ti-
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6 Ez az elképzelés középkori gyökerekre megy vissza, de a századfordulón és a 20. század elsõ felében is
megfigyelhetõ, így Hofmannsthal Das Salzburger grosse Welttheater (Leipzig, 1930) c. drámájában. Újab-
ban pedig, teológiai összefüggésben, Hans Urs von Balthasar Theodramatik c. nagy mûvében (Freiburg,
1973–1998) kerül kifejtésre. Ez a kontextus jelzi Angyal Endre témafelvetésének fontosságát.

7 Angyal Endre: Udvari kultúra, udvari költészet. Kolozsvár, 1944. 9. p.
8 Újabban Tüskés Tibor rajzolt portét róla: Pécsi Szemle 2007. õsz. 116–119 = T. T.: A város és írója. Külön-

nyomat a Pécsi Szemle 2007–2009. évi számaiból. Pécs, 2009. 30–33. p.
9 Szkladányi Pléter: Fejezetek Pécs világi zenéjérõl a 19. század elsõ felében. Weidinger Imre és Amtmann

Prosper mûvészete. Baranyai Helytörténetírás 1980. Pécs, 1981. 81–90. p.
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tokzatos kapcsolat fûzte a kalandos életû Caroline du Berry hercegnõhöz, több mûvet
komponált neki, aki többször vendégül látta õt Graz melletti birtokán. 1845-ben már is-
mét itthon találjuk. A forradalom idején megzenésítette Petõfi Nemzeti dal-át. Az ötve-
nes években az Anna utca 1. szám alatti (azóta lebontott) házában gyakran fogadott
vendégeket, ilyenkor szívesen elõvette nevezetes fuvoláját. De ekkor már súlyos be-
teg. 1854-ben halt meg.10 A budai külvárosi temetõvel együtt az õ sírja is megsemmi-
sült. Emlékét, Weidinger Imréével együtt az 1866-ban felavatott emlékoszlop õrzi a sé-
tatéri gesztenyefák alatt. Ez az obeliszk ihlette Reményik Sándor Non omnis moriar
címû versét, amelyet a költõ pécsi látogatásakor 1928. november 22-én írt:

„[…] Egy kövön jártatom a szememet.
Emlékkõ egyszerûbb már nem lehet.
Rajta halványan két mûvész neve,
Megtudom, hogy múlt század közepe…
Egyik fuvola, a másik fagot, –
És mind a kettõ milyen rég halott. […]

De ki tudja, – Pécs õsi városában
Egy unokában, vagy dédunokában
Valahol él a testté vált ige,
A gyümölcsözõ, áldott szerelem,
Mit felidézett régi dobogón,
Régi májusban, égig-lobogón
A fagot s fuvola meddõ szíve.”[…]11
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Amtmann Prosper fuvolája (fotó: Füzi István)

NAGY IMRE

10 Szkladányi… i.m. 91–151. p.
11 Reményik Sándor összes versei. I–II. Bp. 1943. II. 84–85. p.
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1917-ben Amtmann Prosper zenemûvei (79 kompozíció) a pécsi múzeumba
kerültek. Szkladányi Péter elismeréssel szól operavariációiról, dalairól és egyház-
zenei mûveirõl. Kiemeli az 1837-ben komponált Ouverture-t, amelynek pécsi kéz-
iratán ez a cím olvasható: Sinfonia 1er. (Innen vette Dénes Gizella regényének cí-
mét.) Kocsis László is megörökítette Amtmann Prosper emlékét Örök fuvolaszó
címû versében.12

A zenemûvész romantikus alakja megihlette Dénes Gizellát, a Pécshez szo-
ros szálakkal kötõdõ írónõt (akinek munkásságát majd a 20. századhoz érve be-
mutatni szándékozunk). A magyar szimfónia (1941) a szerzõ egyik legjobban sike-
rült mûve. A zenészrõl szóló életrajzi dolgozat szerzõje, Szkladányi Péter joggal
hangsúlyozza ugyan, hogy a regény a biográfiai tényeket átalakítva inkább az írói
képzelet terméke, semmint hiteles portré, ám az életút átemelése a fikció világába,
ami a kutató számára problematikusnak látszik, poétikai szempontból a regény leg-
termékenyebb sajátossága. Dénes Gizellát nem Amtmann Prosper dokumentu-
mokból összerakható életrajza, hanem az Amtmann Prosper-i sors érdekelte. A te-
hetséges fuvolás, a sikeres elõadómûvész alakja, aki, bár ambíciója erre irányulna,
csak közepes komponista, csupán átlagos inspirációval, figyelemre méltó, de nem
átütõ erejû tehetséggel bír. A bécsi opera ünnepelt fuvolistájából vidéki zenész lesz
Pécsett. „Csak a nagyvilág, a nagy sikerek, a dicsõség, a nagy szenvedélyek, nagy
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Dénes Gizella Prosper-regényének címlapja
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12 Dietrich Ignác Amtmann Prosper fuvolyája címû, a Lyceum nyomdában megjelentetett versének fennma-
radt példányát a Megyei Könyvtár õrzi (C 3844).
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szerelmek kellettek nekem!... És íme, mire vittem? Kisvárosi nagyság, semmi több.
Mécsvilág, esteli lámpafény, ahelyett, hogy fáklya lettem volna…”13 A fõhõsben
megtestesülõ sors aláhullásának élményét felerõsíti a regény egyik mellékszerep-
lõjének, Amtmann Prosper barátjának, a megvakuló Weidinger Imrének elégiku-
san szemlélt alakja. A másik fontos epizódfigura viszont, a tündöklõ európai karriert
építõ Liszt Ferenc, ellenpontozó szerepet játszik. Az életrajzi tények ellenére
epikusan ezért kell közelebb hozni figuráját Amtmannéhoz (aki a regényben sze-
mélyes kapcsolatot ápol Liszttel, s levelez is vele). Így válik hitelessé annak a lelki
komplexusnak az ábrázolása, amelyet a sikeres Liszt okoz a fõhõs számára. S ez-
zel eljutottunk az elbeszélés fõ értékéhez, a lélekrajzhoz, ami – egy olvasmányos
könyv keretei között – annak ellenére plasztikus, hogy Dénes Gizella nem alkal-
mazza a modern pszichológia vívmányait. Amtmann Prosper lelki útja, vívódásai
két irányban kapnak epikus távlatot. (Amellett, hogy feltételezésünk szerint, mint-
egy a szöveg rejtett szólamaként, az írónõ önmagáról is vall.) Egyfelõl Amtmann
sorsa a regény szerint magyar sors, a szónak nem faji, hanem közjogi értelmében.
Egy német eredetû, de immár patrióta „hungarus” öntudattal rendelkezõ család te-
hetséges fiának nem képes elég lendületet adni a magyarországi környezet, mert
ennek szellemi horizontja szûkös, s az asszimilálódó polgárság lelki gyökerei sem
hatoltak még a „hazai” földben elég mélyre. És a reformkori politikával elfoglalt
arisztokrácia sem töltheti be tehetséggondozó szerepét. Ezt a réteget a jobbára
Bólyban játszódó regényben az ott földbirtokkal, kastéllyal bíró Batthyány család
képviseli. Az elbeszélésnek ez a szólama kínálja a fõhõs lelki kálváriájának másik,
individuális távlatát. Amtmann Prospernek a regény fõ cselekményszálává váló
szerelme a szépséges Mária Caroline grófnõ iránt viszonzott érzelem, mégsem tel-
jesedhet be az asszony családi kötelékei miatt. Prospernek be kell érnie egy ked-
ves vidéki hasonmással, Mayer Karolinával. (A névjáték felerõsíti a két nõalak kül-
sõ hasonlóságba rejtett lelki ellentétét.) Az elbeszélõ finom megoldása, hogy – a
kompozíció fõ motívumaként – a szövegen végigvonul Amtmann Prosper fuvolájá-
nak sorsa. Ez a nevezetes hangszer (amelynek „földi mását” a Janus Pannonius
Múzeum õrzi) az elsõ találkozáskor, a szerelmi vallomás jelenetében a grófnõhöz
kerül, aki a „Magyar szimfónia” komponálásakor visszajuttatja a mûvészhez, majd
annak halála után a hagyatékból Mária Caroline ismét megszerzi.

Az elbeszélés negyedszázadnyi idõt foglal magában. A lelki folyamatot halk
(talán túlságosan is visszafogott) zenei szólamként kíséri (azaz inkább csak kísér-
hetné) a néhány foltszerû képbõl összerakott, kevéssé kidolgozott környezetrajz. A
bécsi fények felvillantása után a sáros utak, a szûk látókörû falu és a vidékies kis-
városok vázlatos képei alapján az olvasónak kell elképzelnie azt a provinciális mili-
õt, ahol a fõhõs elkallódása lezajlik. Pécs is csak egy-két bekezdésnyi leírásban ré-
szesül, igaz, ez a néhány vonás szemléletes rajzot sejtet: „A tehéncsordákat és
disznófalkákat most is a városon keresztül hajtották a legelõre. Bosnyák és német
parasztok botokkal hajkurászták a rakoncátlan malacokat.”14 Ezt a „keleties” imp-
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13 Dénes Gizella: A magyar szimfónia. Bp. é. n. 202.
14 Dénes… i.m. é.n. 56. p.
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ressziót gondosan ellenpontozza a szerzõ a csendes, tiszta Anna utca bemutatá-
sával, s a fõhõs ottani házának bensõséges zenei hangulatával. (A regény VII. és
XXV. fejezete játszódik Pécsett.) És szépek a bólyi képek, az éjszakai park, a mû-
velt kastélybeli légkör felidézésével, valamint a versendi szüreti epizód.

A reformkori pécsi mûveltség egyik legfontosabb fóruma a ciszterci gimnázi-
um volt, amely egyházi intézményként polgári célokat is szolgált tanítványainak a
világi életre való felkészítésével. E tanintézménynek több olyan diákja is volt a re-
formkorban, akikbõl késõbb jeles írók váltak. A város nem tudta õket megtartani, de
tanulmányaik (és emlékeik) révén Pécs irodalmi hagyományának részeivé váltak.
Idézzük fel alakjukat!

Frankenburg Adolf 1811-ben született Németkeresztúron (ma: Deutsch-
kreutz) német ajkú, de magyar érzésû polgárcsaládban. (Anyja, a két család közti
baráti kapcsolat alapján, Liszt Ferencet tartotta keresztvíz alá.) Soproni tanulmá-
nyai után került két évre (1825–1826-ban) Pécsre a ciszterekhez. Osztálytársa volt
Nagy Ignác, Garay János pedig egy évfolyammal alatta járt. Pécset, e „nyájas vá-
rost” szeretettel idézte fel önéletrajzi mûvében. Különösen a gimnáziumról szól el-
ismerõen: „A rhetoricában kitünõ tehetségü társakra találtam. Távulrul sem lehetett
velük a soproniakat öszszehasonlítani. A tanmodorban vagy a jelesebb elmék vé-
letlen találkozásában rejlett-e az ok? nem tudom; anynyi bizonyos, hogy a pécsi
gimnasium akkoriban tanítók- és tanulókra nézve jó és érdemlett hírben állott. Ele-
inte igenis átláttam, hogy nehéz lesz iskolatársim egy részével versenyeznem: mi-

27
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után nemcsak fiatalabb voltam mint õk, hanem sokkal kevesebb elõismeretekkel is
birtam, semhogy velök sok tekintetben megmérkõzhettem volna. De azért mégsem
csüggedtem el. Mihelyest megismertem, milly keveset tudok, máris föltettem ma-
gamban: hogy szorgalmas tanulás által azt, mit eddig elmulasztottam, helyrehozni
s meszsze elõrehaladó társimat utólérni fogom” – írta Õszinte vallomások címû ön-
életrajzi mûvében.15 Zenei mûveltségét is gyarapítja; fuvolázni tanul, méghozzá
ugyanattól a Sturm nevû mestertõl, akitõl korábban „a zenevilágban olly nagy hírre
kapott” Amtmann is tanult. „Anynyi bizonyos, hogy Pécsett sok jót és hasznost ta-
nultam. Eszem megnyilt, de megnyilt – szívem is, mit egy tizenhat éves fiúnál nem
lehet csudálni, sõt épen az ellenkezõt kellene hihetetlennek tartani” – foglalja össze
pécsi tapasztalatait, szelíd iróniával emlékezve érzelmi fellángolásaira.16 Pécsett
születtek elsõ fontosabb irodalmi kísérletei is. A ciszterci rend zirci levéltára õrzi a
tizenöt éves diák Lantomhoz címû versét, alatta ezzel a jegyzettel: „Pécsett, Sz.
András havának 23-ik napján 1826. Koholám Frankenburg Adolf Versmívelés ta-
nulója.”17 Mindennek alapján érthetõ, hogy nehéz szívvel válik meg a várostól: „Is-
ten veled, kedves város! sohajték, midõn végig hajtottunk az útczákon, s a széles
országútra kiérvén, könyüs szemmel tekintettem vissza a szombati csendben
nyugvó háztengerre.”18

Távozásával kilép szemhatárunkból, ám megérdemli, hogy röviden szóljunk
késõbbi pályájáról. Patrióta érzésére jellemzõ, hogy megütközik azon: Sopronban
német színház mûködik, de nincs magyar színészete, s elmarasztalja a pesti arisz-
tokráciát, hogy a Nemzeti Színház helyett a német társulat elõadásit látogatják.
Polgári öntudatát pedig kifejezi, hogy büszkén visszautasítja Széchenyi ajánlatát
(akit különben tisztel), mert afféle komornyikként akarta magával vinni Angliába.
1841-tõl 1843-ig Kossuth Pesti Hírlapjának lesz munkatársa. A tárca mûfajának
egyik elsõ hazai képviselõje, s népszerûvé válnak életképei. Úgy vélte, az irodalom
számára a nemzetiség magasztos eszméjének kell „ruganyul szolgálni”. 1844-tõl
1847-ig alapítóként szerkesztette a kor egyik legfontosabb lapját, az Életképeket.
Amikor kancelláriai hivatalnok lett, átadta folyóiratát a fiataloknak, utóda a szer-
kesztõi székben az akkor huszonkét éves Jókai lett. A lap feladatát ebben jelölte
meg: „a nemzetiséget a polgáriasodással kapcsolatba hozni”. 1848-ban államtit-
kár, majd Windischgrätz elfogatja. 1866-tól Pesten, 1868-tól Sopronban élt.19 Hu-
moros és szatirikus írásai mellett fontosak önéletrajzi mûvei (a hivatkozotton kívül:
Emlékiratok I–III. Pest, 1868, Bécsi élményeim I–II. Sopron, 1880).

Frankenburg osztálytársa, Nagy Ignác 1810-ben született Keszthelyen, apja
Festetics György tiszttartója volt. Õt is a gimnázium jó hírneve miatt adták Pécsre a
szülei, de betegsége miatt anyja 1826-ban hazavitte. A város, úgy látszik, rokon-
szenvet ébresztett benne, mert amikor késõbb Balogh Károly írást kért tõle pécsi
almanachja számára, Nagy Ignác szép elbeszélést küldött neki, errõl hamarosan
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15 Frankenburg Adolf: Õszinte vallomások. I–II. Pest, 1861. I. h. I. 71–72. p
16 Frankenburg… i.m. 1861. 83. p.
17 Gálos Rezsõ: Frankenburg Adolf elsõ költõi kísérlete. Gyõri Szemle 1932. 4–6. 140–141. p.
18 Frankenburg…  i.m. 1861. 116. p.
19 Machatsek Lucia: Frankenburg Adolf. Sopron, 1938.
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szó lesz még. Német nevelést kapott, amikor a pesti egyetemre beiratkozott, még
nem tudott magyarul. Mégis úgy döntött, hogy magyar író lesz. 1836-tól a Rajzola-
tokat szerkesztette, 1837-tõl a Jelenkor segédszerkesztõje. Két fontos könyvsoro-
zat (a Színmûtár és a Külföldi Regénytár) irányítása fûzõdik nevéhez. 1849 végén
a reformkori divatlapok mintájára megindította Hölgyfutár címû lapját, ez volt az el-
sõként megjelenõ irodalmi lap a szabadságharc bukása után, amelyet haláláig,
1854-ig szerkesztett. Egyik utóda Tóth Kálmán lett. Nagy Ignác urbánus lélek volt.
Publicistaként a fõvárosi élet kritikus szemlélõje (Torzképek, 1844). Magyar titkok
(1844–1845) címû bûnügyi regénye életképek füzérébõl bontakoztatja ki izgalmas,
meglepõ fordulatokkal teli cselekményét. A hiteles valóságillúzió megteremtése
mellett az elbeszélõ ironikus játékot folytat a különbözõ nyelvi szintekkel és be-
szédváltozatokkal, s ez a történet fiktív jellegét nyomatékosítja.20 Nagy sikerû,
idõnként mai színpadokon is felbukkanó komédiája, a Tisztújítás (1843) lelemé-
nyesen szõtt cselvígjáték, amely összeköti a szerelmi bonyodalmat és a politikai té-
mát, bírálja a korteskedés fonákságait, s olyan aktuális problémákat is feszeget,
mint a zsidók emancipációja és a nõk társadalmi státusának kérdése. Hõsnõje, a
bájos, intelligens és vagyonos Aranka, a reformkori honleány típusa, talpraesett,
kezdeményezõ nõ, aki hathatósan elõsegíti, hogy szíve választottja alispánná le-
gyen, s ráadásul még az õ boldog férje is.21
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20 Imre László: Mûfajok létformája a XIX. századi epikában. Debrecen, 1996. 177–196. p.
21 Szabolcsi Lajos: Nagy Ignác vígjátékai. Bp. 1911.
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Frankenburg és Nagy Ignác iskolatársa, Garay János Szekszárdon született
1812-ben. 1829-ig volt a ciszterci gimnázium diákja. A klasszikus szerzõk mellett itt
ismerkedett meg a kortárs magyar költészettel, különösen Vörösmarty Zalán futása
címû eposza volt rá nagy hatással. Egy zsengéje nyomtatásban is megjelent Pécsett
Emlékáldozat címmel 1828-ban, „mellyel nagyérdemû, fõtisztelendõ igazgatójának
és tanítóinak áldozik a pécsi gymnasiumbeli ifjúság.”. Pécsi, baranyai kapcsolatai
késõbb is elevenek maradtak, leginkább a költõként is ismert Alajos öccse révén, aki
szintén a cisztercitáknál tanult, majd pécsi kispap lett, s dunaszekcsõi plébánosként
halt meg 1886-ban. Garay János romantikus drámáit felfokozott (ma már erõltetett-
nek mutatkozó) dinamika és emelkedett, nem egyszer mesterkélt retorika jellemzi.
Fontos viszont, hogy költészetében jelentõs szerepet játszottak a polgárosodással
kapcsolatos témák, s a szabadságharc élményének Petõfi mellett legtermékenyebb
lírikusa. Fõ mûve azonban a hetvenkedõ katona magyar alakmását megteremtõ Az
obsitos (1843), amely Kodály Háry János címû dalmûve alapjául szolgált.22

Garayval kapcsolatos a reformkori Pécs egyik fontos kulturális eseménye, Liszt
Ferenc látogatása. A „hangok nagy tanárja” 1846-ban utazott Pestre, majd barátjának,
Augusz Antal, Tolna megyei alispán látogatására Szekszárdra látogatott, ahol hangver-
senyt is adott. Erre pécsi küldöttség is érkezett azzal a céllal, hogy meghívják a baranyai
székhelyre. Liszt eleget tett az invitálásnak, s Petrichevich Horváth Lázár kíséretében
Pécsre indult. Útközben Nádasdon (a mai Mecseknádasdon), a püspök nyaralójában
szállt meg. A Pécsi Dalárda létrehozására törekvõ dalosok (e kórus 1847-ban fog meg-
alakulni, majd 1862-ben újjászervezõdni) itt arról panaszkodtak a Mesternek, hogy szû-
kölködnek magyar dalokban. A Honderû beszámolója szerint Liszt még a vacsora alatt
„componált egy gyönyörû quartettet” Garay Jánosnak A pataknál címû (1837-ben írt)
versére (a kétstrófányi szöveg kedves, a biedermeier ízlésre jellemzõ ötlettel a tiszta víz-
tükör és az ártatlan leánylélek párhuzamára épül),23 amely A patakcsa címmel került be
a zeneirodalomba, mint Liszt (egyik) elsõ kompozíciója magyar szövegre. Ezt az ese-
ményt emléktábla örökíti meg az egykori püspöki nyaraló befalazott kapujának helyén. A
felette lévõ barokk ívmélyedésben Gebauer Ernõ (azóta megsemmisült) freskója ábrá-
zolta A patakcsa komponálásának jelenetét.24

Liszt október 25-én érkezett Pécsre, s még aznap hangversenyt adott a Má-
ria utcai színházban. Mûsoráról a Lyceum nyomdában „értesítés” készült, ennek
fennmaradt példányát az Egyetemi Könyvtár õrzi. Másnap Liszt a Hattyúteremben
adott koncertet. Az esemény bevételét a püspöknek ajándékozta a budai külvárosi
temetõ kápolnájának építésére. Este Majláth György látta vendégül Mária utcai há-
zában. A harmadik napon Liszt Scitovszky püspököt látogatta meg. A székesegy-
házban mintegy háromnegyed óráig játszott az orgonán, majd a búcsúebéden
megígérte, hogy a dóm restaurálását követõ felavatási ünnepségre misét fog kom-
ponálni. Liszt szavának állt. Csakhogy idõközben Scitovszky esztergomi érsek lett,
s a Pécsnek tervezett misébõl az esztergomi bazilika felszentelõ ünnepélyén be-
mutatott Esztergomi mise született meg.
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22 Tóth Dezsõ: Két „Vörösmarty-epigon”. Irodalomtörténeti Közlemények 1960.
23 Garay János összes munkái. S. a. r.: Ferenczy József. I–V. Bp. 1886. I. 124.  p.
24 Csekey István: Liszt Ferenc Baranyában. Pécs, 1956.
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Egy nemzedékkel késõbb Pécsett tanult a népszerû dalköltõ, Tóth Kálmán. Ba-
ján látta meg a napvilágot 1831-ben, alsóbb iskoláit szülõvárosában végezte, majd
1845-ben (állítólag egy ifjúkori szerelmi csalódás hatására) Pannonhalmára ment,
hogy bencés szerzetes legyen. Hamarosan lelki válságba került, kilépett a rend kötelé-
kébõl, s 1846-ban a cisztereknél folytatta tanulmányait Pécsett, ahol versei jelentek
meg 1848-ban (A szabad magyar jobbágy dala, A pécsi fõtanodai ifjúság örömdala).25

Kossuth eszméinek és Petõfi költészetének igézetében él. A szabadságharc idején
Perczel Mór seregében szolgál, a fegyverletétel után bujdosnia kell. Pályájának ké-
sõbbi szakaszáról csak jelzésszerûen szólunk. 1851-tõl Pesten él, a Hölgyfutár segéd-
szerkesztõje Nagy Ignác mellett, majd 1860-ben megindítja a Bolond Miska címû
élclapot és a Fõvárosi Lapokat (1864). 1856-ban házasságot köt Majthényi Flóra köl-
tõnõvel, de 1868-ban elválnak. 1881-ben halt meg.26 (Az önelvû Flóra asszony kalan-
dos utazásokra indul, Spanyolországban és Algírban fog élni.) Tóth Kálmán dalainak
fõ témája a szerelem és a haza. Gyulai Pál (teljes joggal) a Petõfi-epigonok közé sorol-
ja, s bár azok között az egyik legtehetségesebbnek ítéli, a szigorú kritikus és a magát
sértve érzõ költõ között 1855-ben párbajra kerül sor.27 Tóth Kálmán népszerûségére
jellemzõ, hogy több dala a köznép ajkára került, s magyar nótaként dalolták ezeket,
még ma is fel-felhangzanak. (Befútta az utat a hó, Felleg borult az erdõre).28
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Liszt Ferenc pécsi koncertjének a Lyceum nyomdában készült értesítõje (Pécsi Egyetemi Könyvtár)

A POLGÁRI IRODALOM KEZDETEI: PÉCSI BIEDERMEIER

25 Flanch Paul: Tóth Kálmán ifjúkoráról. München, 1979.
26 Dömötör Pál: Tóth Kálmán életrajza. Bp. 1914.; Emlék-Könyv Tóth Kálmán születésének 100. évfordulójá-

ra. Szerkesztette Gondán Felicián. Baja, 1931.
27 Gyulai Pál: Szépirodalmi Szemle = Gy. P.: Kritikai dolgozatok 1854–1861. Bp. 1908. 137–240. p.
28 Tóth Kálmán válogatott költeményei. Bev. Endrõdi Sándor. Bp. 1902.
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Két évig Pécsett tanult a papneveldében s az akadémia bölcsészeti karán
Radákovits József, aki Vas Gereben néven lesz népszerû író. Fürgeden született
1823-ban, 1838-ban jött Pécsre, de fegyelmezetlen magatartása és korhely élet-
módja miatt 1840. február 20-án kizárták az intézetbõl, így elkerült Pécsrõl. Hánya-
tott életet élt (hasonló fegyelmezetlenséggel fog írni is), állítólag több ezer embernek
volt adósa a Kárpátoktól le az Al-Dunáig. Késõbb lapszerkesztõ lesz, 1868-ban fog
meghalni. Népies ízlésû, anekdotázó regényei életismeretrõl tanúskodnak, de nélkü-
lözik a tudatos kompozíciót, az elmélyült jellemrajzot.29 Pécsett szerette meg az iro-
dalmat és a színházat (meg a bort is), s arról volt híres, hogy a kollégiumban étkezés-
kor a közös levesestálból egyetlen merítéssel ki tudta szedni a maga számára az
összes húst. Pécsi élményei tükrözõdnek néhány elbeszélésében és Dixi címû regé-
nyében (1865), amelyet korrajznak nevezett. Az epizódok mozaikjaiból nehezen
összerakott, darabos cselekményû regény legfontosabb, s legjobban megrajzolt
szereplõje – a szerzõ által idealizált – Király József pécsi püspök, aki olyasféle szere-
pet tölt be, mint a népmesékben a hõst útjára indító figura. A francia háborúk idején a
nemes lelkû, szelíd fõpapot a hadsereg érdekeire hivatkozva kilakoltatják pécsi palo-
tájából. Nádasdi nyaralójába költözik, ahol felkarol egy szegény családból származó
tehetséges fiatalembert, Katona Mihályt, akit kitaníttat. Az ifjú megszolgálja a püspök
elõlegezett bizalmát. A polgárosító eszmék híveként demokratikus mentalitásával és
a szegényeket, a feudális viszonyok áldozatait segítõ ügyvédi gyakorlatával hozzá-
járul a reformtörekvések gyõzelméhez. És végül elnyeri szerelme, Sörös Ilka kezét
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29 Nagy Miklós: Ükapáink mulattatója = N. M.: Virrasztók. Bp. 1987. 267–289. p.
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is. Széchenyi akadémiát alapító fellépésének hírére és a reformokat elindító ország-
gyûlési események hatására a püspök elégedetten pillant vissza tevékeny életére, s
megnyugodva, reménnyel eltelve hunyja le örök álomra szemét.30

A mûveltséget létrehozó intézmények eddig bemutatott hármas struktúrájá-
hoz – püspökség, könyvtár, egyetem, illetve iskolák – a reformkorban két újabb té-
nyezõ társul: a színház és a sajtó, s ezzel ki is teljesedik az általunk tételezett kultu-
rális öttorony szerkezete. A színházról, annak teljes 19. századi historikumával
majd külön fejezetben foglalkozunk, a megszületõ pécsi sajtó reformkori fejlemé-
nyeit viszont most vesszük számba.

33

A Pécsi Aurora címlapja (OSZK)

Petõfi versének Szeberényi-féle kézirata Balogh Károly javításával és jelzésével
(A Pécsi Aurora szerkesztõségi anyagából)
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30 Vas Gereben összes munkái. X. kötet. Dixi – Adomák. Bp. é. n.
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1843-ban látott napvilágot a Pécsi Aurora címû almanach egyetlen száma
Balogh Károly szerkesztésében, Weidinger Alajos tulajdonaként (azaz õ vállalta a
kiadás költségeit), Nagy Benjámin lyceumi faktor közremûködésével, valamint
Juranits László kanonoknak (Batsányi levelezõtársának) szóló ajánlással. Balogh
Károly 1818 körül született Pomázon, 1836-ban Kecskeméten találjuk novíciusként
a piaristáknál, de 1838-ban visszatért a világi életbe, így került Pécsre, ahol jogot
tanult. Szepesy püspök halálakor Gyászdal-t publikált. A 192 lap terjedelmû zseb-
könyv anyaga biedermeier ízlést tükröz.31 A közölt versek (így Ney Ferenc,
Tárkányi Béla, valamint a szerkesztõ költeményei) a kor szende nõeszményének
hódolnak kissé szenvelgõ modorban. Baloghtól három vers olvasható: A haldokló
pór más tárgyú, a Mathilde és az Édes csalódás a jelzett témakörhöz kapcsolódik.
Ez utóbbi négy versszakos költemény befejezõ két strófáját idézzük:

„Ah! De Emmi lantom érzõ hangjait
Nem fogá föl, nem viszonza lángszerelmet,
S fájdalomban most találtam édes élvet.

S bátor nem fogá föl lantom hangjait,
S bátor Emmi nem viszonza lángszerelmet,

Én szeretve érzek érte kínt s keservet.”32

A negédes modor a kor almanachlírájának jellemzõje, a csalódás hangulatá-
nak az ismétlõdés által történõ nyomatékosítása Balogh költõi vénáját sejteti, a be-
fejezés ellentétezõ fordulata pedig az érzés õszinteségére utal.

A fentebb már említett Garay Alajos Hon! címû hat versszakos költeménye,
amelybõl a befejezõ háromstrófás szakaszt idézzük, a reformkori hazafias lelke-
sültség hangját szólaltatja meg. Kölcsey Hymnus-ának jól ismert ritmusát juttatja
eszünkbe (még az üldözött motívuma és az Istenre történõ hivatkozás is felbuk-
kan), ám a jeles vers felidézése az olvasói tudatban egy azzal ellentétes hangulatú,
poétikailag gyengébben kimunkált és érzelmi szempontból kevésbé összetett vers
érzelmi hullámain történik:

„Föl, föl lelkesebb fiak!
Mért tovább idõzni?
Õsi átkon belviszály,
Századunké gyõzni.

Egyetértõ szeretet
Átható melegje,
E legszentebb néperény
Szálljon a szivekbe.

34
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31 Mivel a bibliográfiai adatok szerint a pécsi levéltárban lévõ példány jelenleg nem elérhetõ, csupán fotómá-
solathoz tudtunk hozzáférni, ezért az OSZK példányát tanulmányoztuk.

32 Pécsi Aurora 144–145. p.
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És nagy lészsz, te üldözött…
Gazdag szenvedésben;
Elsõ a dicsõk között!
Úgy akarja Isten.”33

Az évkönyv prózai anyaga, különösen mai szemmel nézve, erõsebb. A kor
népszerû írójának, Kuthy Lajosnak (akinek arcképét a szerkesztõ a címlap mellett
közölte, bizonyára az olvasók figyelmének felkeltése céljából) Rágalom és gyanú
címû novellája egy intrika következményeit mutatja be, Nagy Ignác Nagyságos
aszszony és lánya címû „eredeti novellája” pedig (a kötet talán legérdekesebb írá-
sa) a nõi sors szomorú, idealizálástól mentes változatát ábrázolja. Az öt fejezetbõl
álló történet Bátor Gábor tímármester temetésével kezdõdik. A második rész egy
lánynevelõ intézetet mutat be Budapesten (Nagy Ignác már 1843-ban ebben az
összevont formában nevezi meg a magyar fõvárost), ahová az özvegy beadja az
apa nélkül maradt kislányt. Ezután a „víg özvegy” kalandjait ismerjük meg, aki ké-
sõbb Füreden már mint Maffei gróf neje bukkan fel, igaz, helyzete korántsem stabil,
mivel „férje még csak kalapját sem nevezheti sajátjának”. Amit sejteni lehet, bekö-
vetkezik: a gróf meglép felesége pénzével, aki erre a Balatonba öli magát. Ezután a
kis Hajnalkának az intézetben „ajtót mutattak”. Egy mosónõ veszi magához, aki
munkára fogja a törékeny lánykát. A befejezõ jelenet sötét tónusú életkép, amely-
nek fájdalmas hangulatát erõsíti a valóság és a képzelet tudatos keverése. A Zöld-
fa utcában vagyunk, 1841. szeptember 28-án. Vörösmarty névnapját köszöntik a
költõ tisztelõi. Az ünneplõ sokaságban pillantjuk meg nyomorúságos öltözékben a
kis Hajnalkát, aki szegényes portékáját kínálgatja, forró gesztenyét árul. De most
adjuk át a szót az elbeszélõnek. „A zenének rég vége volt már, a nép eloszlott, Bu-
dapest lakósi álom karjaiban merengtek; de a mi szemeinkre nem akart jóltevõ
álom nehezülni, gondolatainkat sötét rémképek fájdalmas ébersége ostorozák, s
füleinkben szünet nélkül e keserves szók viszhangzottak: „Forró gesztenyét, tes-
sék!”34 Szerkesztõi tudatosságot jelez, hogy Nagy Ignác elbeszélése elõtt és utána
is gyermek témájú írást találunk.  (A hang hatalma Pájertõl, Az árva S–n tollából.)

A szerkesztõségi dokumentumok szerint Baloghnak lett volna még anyaga, de
a Pécsi Aurorának több száma mégsem jelent meg. Úgy látszik, akkora olvasói kör
azért még nem alakult ki Pécsett, amely életképessé tudta volna tenni ezt a szépirodal-
mi vállalkozást. Balogh ügyvédi oklevelet szerzett, nyárádi szolgabíró, mohácsi fõbíró
lett, késõbb a pécsi kerületi törvényszékhez került. A kiegyezés után Németbólyban és
Mohácson ügyvédi irodát nyitott. Öregségére Zentára költözik.35 Itt adja ki Balogh
Károly György néven Történetpolitikai tanulmányok Eugen Savoya hercege életrajzá-
hoz címû munkáját 1891-ben.36 1899-ben súlyos betegen öngyilkos lesz.

Balogh Károly hagyatékából forrásértékû levelezési és egyéb kéziratos
anyag maradt fenn a kötet elõkészítõ munkálatai idejébõl. A lap iránti rokonszenv-

35
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33 Pécsi Aurora 191–192. p.
34 Pécsi Aurora 138. p.
35 Hernády Ferenc: Balogh Károly, az elfeledett baranyai irodalombarát. Jelenkor 1959. 2. 102–106. p.
36 Hernády Ferenc: Balogh Károly – Balogh Károly György.  Magyar Könyvszemle 1959. 4. 366–367. p.
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rõl tanúskodó levelek többek között Kuthy Lajostól,37 Czuczor Gergelytõl és Kazin-
czy Gábortól származnak.38 Ebbõl a hagyatékból legértékesebb a Szentlõrincrõl,
Balogh Károly unokájától elõkerült Szeberényi-féle, nyolc lap terjedelmû kézirat,
amely Szeberényi Lajos két verse mellett39 Petõfi három – e kézirat felbukkanásáig
ismeretlen – versét és Kuruttyó címû humoros balladájának szövegváltozatát fog-
lalja magában, valamennyit Szeberényi kézírásában. A három addig ismeretlen
Petõfi-vers: az Áldozat, a Bú (ezek alatt Örömfy Vidor álnévvel van megjelölve a
szerzõ) és A visszatért – ez utóbbi (valamint a Kuruttyó) alatt a Petrovich Sándor
név szerepel. A Petõfi-filológiát gazdagító (egy ideig a szerzõséggel kapcsolatos
kételyeket is ébresztõ, ám végül hitelesnek bizonyuló) felfedezést Hernády Ferenc
publikálta.40 Az Áldozat és a Bú szövegét Petõfi Selmecen adta Szeberényi Lajos-
nak, A visszatért és a Kuruttyó Pozsonyban kerülhetett hozzá,41 aki Petõfi tudtával
másolta le a négy verset, kettõnél megtartva az Örömfy Vidor álnevet, amivel meg
is tévesztette Baloghot, aki három költõ (Szeberényi, Örömfy és Petrovich) anya-
gának tulajdonította a küldeményt. E versek nem jelentek meg a Pécsi Aurorában.
Talán késõn érkeztek (Balogh 1841. augusztus 21-én nyújtotta be engedélyezés
céljából a lap cenzúrai kéziratát),42 ízlésbeli különbségek is felmerülhettek a szer-
kesztõ részérõl, de az is lehet, hogy a tervezett következõ számba tartogatta e ver-
seket. A kéziraton Balogh közlési szándékra utaló jelzései láthatók.43

Hamvába holt a pécsi diákok irodalmi társaság létrehozására, illetve zseb-
könyv-sorozat kiadására irányuló kezdeményezése. A Pesti Divatlap 1846-ban adott
hírt e próbálkozásról, amelynek távolabbi célja az lett volna, hogy „az idegen nyelv
jármában pangó város némikép a nemzeti nyelvet sajátjává tegye”. A terv kezdemé-
nyezõje Nagy Ferdinánd volt, aki 1846-ban Pécsi emlékvirágok címmel összegyûjt-
ve kiadta a különbözõ lapokban többnyire már megjelent verseit, Öröm-hangok címû
munkájában pedig ifjabb Majláth Györgyöt köszöntötte.44

A pécsi német sajtó több eredményt tud felmutatni. A forradalmi események kö-
zepette megjelent Pressfreie Flublätter alapítója és tulajdonos szerkesztõje Neuwirth
Ernõ Adolf, aki lapjában vezércikkeket (a sajtószabadságról és a horvát kérdésrõl), tu-
dósításokat és tárcákat közölt. A lapnak két száma jelent meg (április 6-án és 9-én),45
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37 Hernády Ferenc: Kuthy Lajos levele Balogh Károlyhoz, a Pécsi Aurora szerkesztõjéhez. Magyar Könyv-
szemle 1956. 1. 64. p.

38 Hernády Ferenc: Öt levél a Pécsi Aurora szerkesztõségi irataiból. Magyar Könyvszemle 1957. 2. 172–175. p.
39 Hernády Ferenc: Szeberényi két verse Szentlõrinci kéziratában. Irodalomtörténeti Közlemények 1957. 4.

408–410. p.
40 Hernády Ferenc: Petõfi három ismeretlen verse és a „Kuruttyó” egy változata. Irodalomtörténet 1956. 2.

133–143. p.
41 Péczely László: A versforma tanulságai a Kuruttyó két változatával kapcsolatban. Irodalomtörténet 1956.

2. 144–148. p. Péczely verstani érvekkel valószínûsíti, hogy a Szeberényi-féle, a Pécsi Aurorának küldött
változat a korábbi.

42 OSZK Quart. Hung. 1227.
43 A Szeberényi-féle anyagból elõkerült, hitelesnek elismert Petõfi-versek filológiai elemzését, valamint a

Kuruttyó szövegeivel kapcsolatos adatokat lásd: Petõfi Sándor összes mûvei. Kritikai kiadás I. Költemé-
nyek (1838–1843). S. a. r. Kiss József és Martinkó András. Bp. 1973. 189-195, 247–249, 257–262. p.

44 Hernády Ferenc: Sikertelen irodalmi kezdeményezés Pécsett 1846-ban. Irodalomtörténeti Közlemények
1960. 3. 361. p.

45 Hernády Ferenc: A Pressfreie Flugblätter elsõ száma. Magyar Könyvszemle 1959. 4. 364-366. p. (A lap a
Pécsi Egyetemi Könyvtár Y. I. 15. jelzetû kolligátumában található.)
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a vállalkozást a Fünfkirchner Zeitung váltotta fel (vagy folytatta más címmel). Ez utób-
bit Neuwirth május 31-tõl magyar nyelvû melléklappal társította. Ez volt a Pécsi Táro-
gató, amelynek két száma jelent meg, a második június 11-én. Ezen a napon
Weidinger Imre átvette a lap kiadását és tulajdonát (úgy látszik, életképesnek ítélte a
vállalkozást), de a szerkesztõ továbbra is Neuwirth maradt. Weidinger cége az Apáca
utca 2. számú ház helyén álló épületben mûködött, valószínûleg a szerkesztõség is itt
dolgozott. A Pécsi Tárogatót a Lyceum nyomdában állították elõ.46 A lap feladatát a
szerkesztõ (még ma is idõszerûen) ekként jelölte meg: „Czélunk kikelni a visszaélések
ellen, hogy azoktól körünkben megtisztítsuk a közügyterét; és lerántani a felerõlködõ
incompetentiát, hogy a hivatott képesség ne legyen kénytelen hatáskörön kívül vesz-
tegelni.”47 A lap hevesen támadta Aidinger Pál polgármestert, és ellenezte képviselõ-
vé választását, mire a város vezetõsége retorziókat helyezett kilátásba, ami elmaradt
a délvidéki hadi események következtében. Neuwirth elmenekült Jellasics csapatai
elõl, lapja is megszûnt szeptember végén. A horvátok kivonulása után visszatért, de
újabb tervei nem valósultak meg.48 A szabadon gondolkodó, bátor szerkesztõt
Windischgrätz elfogatta, a haditörvényszék elõbb halálra, majd tizenöt év várfogságra
ítélte. Ebbõl tíz évet le is töltött. Megpróbáltatásai során megõrült. Utolsó éveit nyomo-
rúságban töltötte. 1903-ban halt meg szülõvárosában, Verõcén.

37
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46 Hernády Ferenc: A Pécsi Tárogató két száma. Közlemények a Pécs i Egyetemi Könyvtárból. Új sorozat. 1.
szám. Pécs, 1958.

47 A Pécsi Tárogató az Egyetemi Könyvtár 66.524. raktári számú kolligátumában található (Coll. 29.), innen
idéztünk, az elsõ szám 1. lapjáról.

48 Máté Károly: A sajtó története Pécsett és Baranyában. Pécs, 1934. 4. p.
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BOROS LÁSZLÓ

PATACS ÉS ÜRÖG TEMPLOMA

Bertalan pécsi püspök (1219–1252) az egyházmegye területén meghúzódó
remeték számára a Jakab-hegyen 1225-tõl kolostort építtetett, amelynek lakóit
Boldog Özséb az általa alapított pálosok rendjébe szervezte. A Szent Jakabról ne-
vezett rend tagjai a lelki gondozás terén Patacs és Magyarürög térségének történe-
tében fontos szerepet játszottak. Jakab-hegyi kolostoruk pusztulása után szerény
Mecsekszentkúti házukból a környék egy részét is ellátták.1

Rácvárost (1904-ig Németürög) közigazgatásilag Patacs, Ürög, (Magyar-
ürögh) és Mecsekszentkút összevonásával 1930-ban Mecsekalja néven egyesí-
tették, 1955-ben pedig Pécshez csatolták. A szentkúti pálos rezidencia és templom
elpusztult, ezért a rácvárosi plébánia létesítésekor fiókegyházaiként már csak
Patacs és 1781-tõl Magyarürög lettek. Az ürögi lelkészéség 1949-ben létesült, je-
lenleg a rácvárosi plébánia látja el.

A patacsi Szent Márton-templom
A hódoltság alatt is folyamatosan lakott Patacs romos templomát a pálosok a

18. század elején a régi rendház köveibõl építették újjá. Szentmiklós közelében
egykor önálló plébánia volt.2 A keletelt tájolású, négyzetes alaprajzú szentélyhez a
középkori alaprajz bõvítésével homlokzati tornyos, egyhajós barokk teret építettek.
Az épület körüli temetõt a korai idõkben is használták, bár néhány sírkõ csak a
19–20. század fordulójáról maradt fenn.

1829-bõl származó leírása szerint szilárd anyagból épült. Hajója kõlapokkal,
a szentély festett téglákból rakott padlózattal készült. Egy oltárát, szószékét, gyón-
tatószékét, fából készült kórusát is említik ekkor, de orgonája nem volt. A déli hom-
lokzaton a leírás két ablakot és egy bejáratot is említ. Tornya fából készült, amelyet
cseréptetõ fedett. Két harangja közül a 70 libra súlyút (32 kg) 1813-ban, a kisebbet
a következõ évben, 50 libra súlyban (22,7 kg) öntötték. Mindkettõt Király József
püspök (1808–1825) szentelte fel Szent Flórián, illetve Szent Márton tiszteletére.3

Építészeti részletek: A templomot mai formájában az 1864. évi, illetve az újabb,
1902-ben átalakított változatában láthatjuk. A pálosok által emelt eredeti falaiból a hajó
déli oldalán és a szentélyben lehetnek középkori részletek. A többi esetleges falma-
radványról az átépítés és a bõvített alaprajz miatt, csak a jelentõsebb anyagi ráfordí-
tással járó falkutatás során szerezhetnénk tudomást. Változatosabb nyugati homlok-
zatát a barokk építészeti elemek szerint alakították. Egyszerû, tagolatlan kõkeretes
kétszárnyú kapuja fölött kerek ablak töri meg a fõpárkányig emelkedõ sima fehér falfe-

38

1 Nyári Sándor: A czenstochovai pálos kolostor és magyar mûemlékei. Budapest, 1901. 5. p.
2 Pagus Szentmiklós, olim proprio plebano provisus = Brüsztle József: Recensio universi cleri Quinque

Ecclesiensis. Quinque-Ecclesiis, 1879. Tom. III. 914. p.
3 PPL, Visitatio Canonica 1829. Parochia Németh-Ürögh 4. p.
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lületet. Az épületen körbefutó, többszörösen tagolt fõpárkány fölött, a tetõvonalat taka-
ró oromfal közepén, kisebb méretû kerek ablak ismétlõdik. Az oromzat a nyugati fõfal
szélességénél keskenyebb. Cserepekkel fedett felsõ szegélye enyhe konkáv ívvel
idomul a sarok-lizénákkal szegélyezett zömök toronyhoz, amelynek félkörívvel záruló
ablakai mind a négy oldalon jelen vannak. A tagolt toronypárkányon ülõ gúla alakú to-
ronysisak bádoggal fedett. Közvetlenül a csúcson ülõ nóduszból emelkedik az egy-
szerû kereszt, amelynek szárai gömbökben zárulnak.

A déli homlokzat hajóra terjedõ szakaszán két, körívben záruló könyöklõpár-
kányos, kazettás osztású egyszerû üvegablak bocsát elegendõ fényt a templom
terébe. Az ablakok között szegmentívû kõkeretes bejárat nyílik, amely feltehetõen
a középkori állapot és forma szerint is létezett. A szentélyi szakaszon azonos ma-
gasságban, az elõzõkkel megegyezõ méretû és formájú ablak látszólag megnyújt-
ja a homlokzat méreteit.

A templom keletelt, kéthajós szerkezetû. Szentélye egyenes záródású. A mel-
lékhajó az északi oldalon áll, keleti felébõl kis sekrestye nyílik. Mindkettõ csak a hajó
hosszára terjed. A sekrestye belsõ terébe keletrõl a hajóéihoz hasonló, nyugat felõl a
mellékhajóba pedig egy körablak nyílik. Külön bejárattal nem látták el. A cserépfedésû
tetõ az épületrészek alaprajza szerint tagolódik. A szentély tetõgerincének keleti vé-
gén lóhereíves szárú kereszt emelkedik. E tetõszakasz magassága a beltér méretei-
hez igazodva keskenyebb és alacsonyabb, mint a hajót fedõ felület, amely az északi
oldalon enyhe töréssel fut le a 18. században épült sekrestye és mellékhajó fölé.
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A mellékhajó létesítésekor a fõhajó szentély közeli szakaszába kosáríves
falnyílást bontottak. A szentély két lépcsõvel magasított. Mennyezetét lapos ívû
csehsüvegboltozat fedi. Jobbról a két hajóbelivel azonos méretû ablak töri át a fa-
lat. A diadalív pillérei fejezet nélkül folytatódnak a hajó szélességénél keskenyebb
nyílású enyhe kosárívbe. A déli hajófal két ablaka között szegmentíves bejárat he-
lyezkedik el. A hajó végében két erõteljes, párkányfejezetes pilléren nyugszik a
karzat. A pillérek a középen elõreívelõ mellvéd fölött folytatódnak, amelyek a to-
rony lábazataként annak statikai tartóelemei. A pillérek és a hajófalak közeiben a
karzat mellvédje félkörû ívnyílásokon nyugszik, amelyek oldalról a torony pillérlá-
bazatait is biztosítják. A jobb oldali ívnyílás alól falépcsõk vezetnek a karzatra. A
nyugati bejárat a torony alatti kis boltozott elõtérbe nyílik. A hajók boltozatait az
egész templom mennyezetére terjedõ faburkolat takarja.

Berendezés: A templom barokk oltára elpusztult. Egykori helye fölött Szent
Márton püspök apoteózisát ábrázoló provinciális festmény látható. A felhõkön térde-
lõ szent püspök feje fölé babérkoszorút tartó puttók lebegnek. A fején mitrával, kar-
ingben, stólával, vállán piros bélésû hímzett palásttal ábrázolt szakállas fõalak mö-
gött az elárulására emlékeztetõ libát, s a vértanúság pálmaágát tartó angyalt, elõtte
hosszúszárú kettõs kereszttel, püspöki pásztorbottal ábrázolta az ismeretlen festõ.

A megújult berendezés igen szerény. A szentély keleti fala elõtt lábazatra ál-
lított tabernákulum áll. Ajtajára rézdomborításos rozetta-díszítést készített meste-
re, Serbakow Tibor ötvösmûvész, aki a hajó kovácsolt luszterét és a falikarokat is
alkotta. A szentély jobb oldalán modern, a liturgikus rendhez tartozó karosszék he-
lyezkedik el, támláján a tabernákuluméhoz hasonló domborított réz rozettával. A
diadalív alatt áll a templom márványból, egyszerû kivitelben készült egyetlen oltá-
ra, Bencsik István szobrászmûvész alkotása.

A szentély és a kiszélesedõ hajó szögletében, stílusjegyei alapján feltehetõen a
19. század végérõl fennmaradt, modern talapzatra helyezett, gazdag faragású festett,
aranyozott Madonna-szobor látható. Az ellenkezõ oldalon szép körmeneti kereszt tá-
maszkodik a falhoz. Az északi fõhajófalon laikus festõtõl származó Szent Antal-fest-
mény kelti fel az érdeklõdést. A fõalakot egyik kezében liliomokkal, térdelõ helyzetben,
mellette a nyitott Bibliára állítva a nyolc év körülinek látszó kis Jézust ábrázolta az is-
meretlen festõ. A kép jobb alsó sarkában Anno 1868 felirat szerepel. A hajópadok eleje
faragott, oldallapjuk legyezõszerû formát mutat. Támlájuk két hosszanti illetve négy ha-
ránt irányú elembõl áll. A templom 1990-es évek során végzett felújítása alkalmával ké-
szültek Szemere József asztalosmester mûhelyében. A templom orgonája a 19. szá-
zad ismeretlen mesterének mûve. Négy oktáv hangterjedelmû játszóasztalához hat
regiszter tartozik. A sípház klasszicista stílusú, kevés díszítõ faragással. Légszekré-
nye mechanikus mûködtetésû. A harangok megközelítése a kórus mennyezetén át
történhet. A torony két harangnak nyújt otthont, titulusuk nem ismert. A két világhá-
ború következtében bizonyára nem azonosak az 1829-ben említett harangokkal.
Amennyiben nem a régiek neveit örökítették át, abban az esetben a templom titulu-
sa, valamint a temetõi környezet alapján a jelenlegi harangpárt nagy valószínûség-
gel Szent Márton és Szent Mihály tiszteletére szentelték.
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A mellékhajó nyugati fala elõtt megmentett sírkõtöredék áll, egy, a környék
temetõibõl ismert formájú kõfeszület, lóhereíves keresztszárakkal. A szabálytalan
törési felület mesteri módon alkalmazott illesztéssel idomul új lábazatához, amelyet
Bencsik István munkájaként értékelhetünk.

A sekrestye egyetlen bútora a szerényen faragott, feszületes oromzattal el-
látott kétrészes szekrény. Ugyanitt egy szögletben sugárglóriás, attribútum nélküli
szent (Özséb? Jakab?) szoboralakja húzódik meg. Jobb kezének mozdulata arra
utal, hogy egykor botra vagy husángra támaszkodhatott.

Patacs Szent Márton-templomának középkori kövei rejtve maradtak hófehér
falaiban. A századok alatt sok pusztítást, nehéz sorsot átélt Baranya e régiójában
több középkori eredetû templomunk ismert, amelyek részbeni pusztulásuk után új
formában keltek életre a 18. századi templomépítések során. Mûemlékvédelmünk
más-más szemléletet képviselõ intézkedései ellenére, vagy éppen jóvoltából nap-
jainkra is maradt középkori állapotát õrzõ templomainkból. A Szent Márton temp-
lom, ha nem is tartozik közéjük, éppoly megbecsülésben, tiszteletben kell részesül-
jön, mint az átépítésektõl kevésbé érintett kortársai.

Az ürögi Nagyboldogasszony-templom
Ürög neve egy 1747-bõl való határjáró oklevélben fordul elõ via Üröghiensis

formában, a pálos remeték által lakott hegyüregek alapján. Ez a helymeghatározó
névhasználat feltehetõen még a 13. században a Jakab-hegyen épült rendházuk
felépülését megelõzõ idõbõl, vagy a rendház pusztulása és szentkúti rezidenciájuk
megépülése közötti idõbõl származhat.4
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4 Klemm Antal: Pécsi helynevek. Pécs, 1935. 6. p.
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A 12–13. század fordulóján az Ágoston-rendi karinges kanonokok Ürög
(Iregh) mellett kolostort és templomot építettek. A Szent András apostol tiszteletére
szentelt templom a falun kívül, a mainak helyén állott. Építési ideje ismeretlen de a
Kápolnadombon 10–11. századi régészeti anyag került napvilágra, ami közvetle-
nül az építkezéssel nem, csak a temetõ használatával hozható kapcsolatba.5

A török hódoltság alatt az ágostonosok rezidenciája és a templom elpusztult,
majd 1686 után a romok felhasználásával Ürög egykori templomát az 1733-as
összeírás szerint Assumptae Magna Dominae, azaz Szûz Mária mennybevétele
tiszteletére a pécsi jezsuiták építették újjá, s 1781-ig, a rend feloszlatásáig gondo-
zásuk alatt állott. A 18. század elején egy idõre a Szentkúton berendezkedett pálo-
sok birtokába került, akik Németh Ürögh-öt, a mai Rácvárost is adminisztrálták. 6

A 19. század elsõ harmadának végén a templom állapotáról az egyházláto-
gatási jegyzõkönyv közöl adatokat. A keletelt épület szilárd anyagból, kripta nélkül
épült. Egyhajós terébe délrõl két ablak nyílott. Tetejét cseréppel fedték. Egyik bejá-
rata dél felõl, a másik a fából készült, szintén cserépfedésû torony alatt nyílott. Az
épület dísztelen, egyszerû kivitelben készült. Szûz Mária mennybevétele tiszteleté-
re emelt egyetlen oltárát említik, ami feltehetõen festményre is utalhat. Szószéke,
gyóntatószéke puhafából (ex molli ligno) készült. Ugyancsak fából állították össze
kórusát, a templomnak azonban orgonája nincs.

1737-ben a toronyba egy harangot emeltek. Súlya 100 libra (45 kg) volt. Szent
Mihály tiszteletére a következõ évben, április 2-án szentelték.7 Ürög másik 18. szá-
zadi harangja 90 libra súlyban (41 kg), a közeli dombtetõn álló magányos harangto-
rony (campanili pagi) számára készült 1773-ban.8 A torony egy haranggal ma is áll.

A templom napjainkban: Az 1829. évi egyházlátogatás adata szerint filiális
területként Magyar-Ürög, Szentkút és Patacs 1327 lélekkel már Német-Üröghöz,
azaz Rácvároshoz tartozott.9 Magyarürög már az 1950-es évekre területileg túlnõt-
te a község temetõjében álló templomát, ami a bõvítés szükségét hozta magával.

Mai állapotában késõi barokk jellege fõként nyugati homlokzatán érezhetõ,
amely a toronytól elvonatkoztatva, egy kontyolt tetejû 18. századi polgárházra em-
lékeztet. Egyszerû, dísztelen kapukerete fölött két, szegmentíves keretû, négyes
osztású ablak következik. Trapéz alakú oromzatát a sátortetõ élvonalát követõ pro-
filos párkány keretezi, amelynek közepén az elõbbieknél kisebb, szintén szeg-
mentívvel záruló padlásablak helyezkedik el.

A 14 méteres torony az orommezõ fölött emelkedik, de ennek magasságát
nem haladja meg. Három oldalán az oromzati ablak méretével és formájával egye-
zõ, keletrõl a magas tetõgerinc miatt kisebb ablak nyílik a harangokhoz. Tagolt tetõ-
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5 Kiss Attila: Baranya megye X–XI. századi sírleletei. = Baranya megye története az õskortól a honfoglalásig.
(Bándi Gábor szerk.) Pécs, 1979. 413. p.

6 Brüsztle… i.m. 1879. 914. p.
7 Petrovich Ede: Adalék a pécsi harangöntõ mûhely történetéhez. A Baranya megyei Levéltár Évkönyve,

1972. Pécs, 1973. 196. p.
8 Visitatio Canonica 5. p.
9 Visitatio Canonica 4. p.

42
2010-04_Tel_composite.prn
D:\00_Munka\Pecsi Szemle\2010-04-Tel\2010-04_Tel_10.vp
Wednesday, November 24, 2010 1:31:47 PM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



párkánya fölött hagymasisakos tetõ következik, ennek csúcsán emelkedik a lóhe-
reíves szárvégekkel készült kereszt.

A déli homlokzaton három, félkörívvel záruló, kõkeretes, kazettás osztású
ablakot látunk. Keletrõl körívben végzõdik a tágas szentély, amelynek megvilágítá-
sát egyetlen, dél-keletre nézõ, a hajóéinál kisebb ablak szolgálja. A szentély ívét
észak felõl egyetlen támpillér erõsíti. Amennyiben e támasz a korai templomhoz
tartozott, feltehetõ, hogy erre is utal Szõnyi, amikor azt állítja, hogy néhány részle-
tében a templom középkori maradványokat õriz.10

Az épületet profilozott ereszpárkány, illetve hasonló lábazat futja körül. Az
északi homlokzathoz újabban bõvített sekrestye csatlakozik, felületén a templo-
mon látható egyes építészeti részleteket ismétli.

Külsõ és belsõ felújítás: Az 1990-es évek közepén a nélkülözhetõ egysze-
rûbb elemek mellõzésével megújultak a templom homlokzatai. A gúla alakú torony-
sisakot nóduszos csúcsban végzõdõ hagymakupola váltotta fel. A sekrestye alap-
területét megnövelték. A templom belsejében a diadalív profiljának eltûntetésével,
a szentély lépcsõinek ívével a liturgikus tér méretei bõvültek.

Az apszis öblét lapos ívû, félkupolának alig nevezhetõ mennyezet zárja.
Egyetlen ablaka a déli oldalon nyílik. Az egyhajós, síkmennyezetes tér teljes
hosszában, a felsõ szalagpárkány mentén a falak, illetve a mennyezet felé nyitott,
keskeny álmennyezet-sáv húzódik. Ebben rejlik a fehér síkmennyezetet, és a kü-
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10 Szõnyi Ottó: Pécs. Utmutató a városban és környékén. Pécs, é.n. 93. p.
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lön kapcsolható, a falakra is fényt vetõ lámpasor, amely kellemes szórt fénnyel
egészíti ki a hajó négy csillárjának fényét. A rejtett mennyezetvilágítás beépítésé-
vel a célszerûség érvényesült az eredetiséget részben megõrzõ lehetõséggel
szemben. A hajó déli falának közepén, az egykori déli bejárat helyét szegmentíves
fali fülke jelzi. A három közül a nyugati ablak részben a hajóba, felsõ részével a kó-
rus terébe nyílik. Pillérek nélküli áthidaló szerkezeten nyugszik a kórus, ahová a
templom dél-nyugati sarkát kitöltõ, körülfalazott zárt csigalépcsõ vezet. Mellvédje
ív nélküli, tagolatlan, egyenes záródású felület.

Az 1994–95. évben végzett külsõ vakolás és belsõ átalakítás alkalmával a
használhatatlanná vált 18–19. századi berendezést eltávolították. Egyhajós teré-
nek régi berendezéséhez a fából készült fõoltáron kívül a hajó falai mentén elhelye-
zett két mellékoltára, szószéke is volt. Az északi falon konzolra helyezett 20. száza-
di Jézus Szíve-szobor, a kórus közelében a prágai kis Jézus szobrocskája állott. A
négy evangélistát ábrázoló fakeretbe foglalt tabló is e falfelületrõl került mai helyé-
re, a kórus mellvédjére. Az utóbbin kívül a felújítás elõtti berendezésbõl mementó-
ként, mindössze hat rokokó faragású gyertyatartó maradt, amelyek a sekrestye
modern oltárára helyezve emlékeztetnek az egykori barokk berendezésre. A sek-
restye bõvítése során a templom padlófûtésének kiépítésére is sor került. A helyi-
ség berendezése Uherkovich Ágnes mûvészi munkáját dicséri.

Az új berendezés: Az ürögi templom mai belsõ összképe teljes mértékben
eltér a 18. századi templomok látványától. Szentélyének öblében, az apszis köze-
pén helyezkedik el a templom egyetlen festménye, amely az Assumptiót ábrázolja.
A kontraposztban ábrázolt Máriát puttók emelik a felhõk fölötti térbe. A kellemes
színhatású kompozíción olvasható jelzés: B. E. Murillo nyomán M. Dittrich Cs. A
régi fõoltár festménye Szent Andrást ábrázolta. A kép az 1995-ben végrehajtott
belsõ átalakításkor a jászsági minorita rend tulajdonába került.11

A régi fõoltár helyén, márvány alapon rögzített lábakon, igényes fémmunká-
val készült tabernákulum áll. A felül ívvel záruló szekrény világosabb felületû ajta-
ján áldozati kereszt látható. A szentségház mesterét Bicsár Vendel iparmûvészben
tisztelhetjük, akinek e mûvében a formaegységre törekvõ szándék is felfedezhetõ.
Nyilvánvaló, hogy a tabernákulum felsõ egysége a fölötte függõ festmény kereté-
vel, a köríves ablakokkal, s ezek arányaival harmonizál. Ugyancsak neki tulajdonít-
ható az új oltár, amelyet nemesített fémbõl szerkesztett. Menzáján ízléses feszület
áll alacsony gyertyatartó-párral. Serbakow Tibor ötvösmûvész jelzett munkái.

A templom belsõ terébe, valamint a sekrestyébe nyíló ablakok színes öntött
üvegtáblái Kertészfi Ágnes üvegmûvészetének szép példái, amelyek az áthatoló
napfényben jól érvényesülnek és kedvezõleg hatnak a hófehér falak hidegségének
oldásában. A hajó padsorai helyett fonott ülõfelületû székek sorakoznak, amelyek
az ófalui mûhelyben készültek 2004 körül. A déli hajófal elfalazott bejáratának mé-
lyedésében kõ alapzaton a Világ Királynõje 20. századi szobra áll. A hajóban
egyéb figurális ábrázolásként csak a karzat mellvédjére helyezett, a négy evangé-
listát attribútumaikkal ábrázoló, egyszerû festett keretbe foglalt lapos dombormû
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11 Till Miklósné templomgondnok szíves szóbeli közlése
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szerepel. Ez a 19. század végére, inkább a 20. század elsõ felére datálható egység
az átalakítás elõtt a baloldali hajófalon függött. A kórus alatt, a bejárattól balra réz-
bõl öntött kis szenteltvíztartó látja el feladatát. Falhoz idomuló hátlapján jelképi áb-
rázolásokat látunk.

A felújításra szoruló orgona egyszerû kivitelben, az Angster-gyárban ké-
szült. 4 és fél oktávra szabott hangterjedelmét pedálmû nélkül, 3 regiszter egészíti
ki. A klasszicista stílusú orgonaház archivoltos oromzatú három fõ egységbõl, kö-
zeikben keskeny sípházakból épül fel. Az egyes homlokzati szakaszokat párkány-
fejezetes pilaszterek választják el. Egykori taposó rendszerû fújtató-mechanikáját
elektromos mûködésûre alakították. Ürög temploma az elmúlt hatvan év körülmé-
nyeiben, az egyházi épületek ismert sorsában osztozott. Fõként ennek tulajdonít-
ható, hogy barokk berendezését nélkülözni kénytelen, de a kényszerû felújítási
munkálatok végül is olyan belsõ teret eredményeztek, amely a rendelkezésre álló
anyagi erõ mértékében korunk mûalkotásainak megfelelõ és méltó helyet, a hívek
számára pedig a lelki elmélyülésre alkalmas környezetet nyújt. Rácváros filiális
templomai a középkori templomépítészetünk rejtett nyomait a hódoltság és követ-
kezményeinek pusztításai, valamint a századok átépítõ törekvéseinek ellenére
megõrizték. Falaikban rejlõ õsi részleteikben, általuk mai szerény valóságukban is,
köveik pórusaiban meghúzódva él a középkori létben érlelõdött szellemiség és al-
kotói vágy, ennek okán mindannyiunk érdeklõdésére méltóak és érdemesek.
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JÁNOSI ENGEL ADOLF EMLÉKTÁBLÁJÁNAK AVATÁSÁN
A DÉDUNOKA, JÁNOSI ENGEL PÉTER AVATÓBESZÉDE.

Elhangzott 2010. november 4-én a Rákóczi út 54. sz. ház elõtt.

Nagy öröm számomra, hogy gyönyörû szülõvárosomban részt vehetek Adolf déd-
nagyapám emléktáblájának a felavatásán. Hatvanhat év telt el azóta, hogy Pécset elhagy-
tam, de mindig öröm visszajönnöm ide, ahol sok leszármazottja élt velem együtt. Elsõsor-
ban is szeretnék köszönetet mondani azoknak akik ezt az eseményt lehetõve tették és
mindenkinek, aki most jelen van. Itt, mint Adolf legidõsebb élõ leszármazottja, egész csalá-
dom nevében – akik közül sokan itt vannak – fejezem ki hálámat. Elõször, dr. Páva Zsolt
köztiszteletnek örvendõ polgármesterünknek a morális támogatást és Pécs városának a
segítséget. Polgármesterünk beleegyezése és közremûködése nélkül nem lennénk itt. Im-
ponáló a város iránti történeti érzéke, valamint az is, hogy gondoskodik arról, ne legyenek
elfeledve azok, akik Pécs fejlesztésében részt vettek. Dr. Révész Mária, a Kulturális bizott-
ság elnöke úgyszintén fontos szerepet játszott abban, hogy az emléktábla elhelyezése
megvalósuljon. Szeretném hálámat neki is kifejezni, nem különben Nagy Andreának, aki a
polgármesteri hivatalból segített bennünket. Dr. Romváry Ferencnek kulcsszerepe volt ab-
ban, hogy az emléktábla létrejöjjön, idõt nem kímélve fáradozott ezen. Disztingvált ízlése
önmagáért beszél. Fáradozása eredményét Pécs lakói láthatják a gyönyörü táblán, és
ezért a fontos lépésért külön köszönettel tartozunk neki. Valamint Trischler Ferenc szob-
rászmûvésznek is köszönetemet szeretném kifejezni a rendkívül imponáló bronzcímer mû-
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vészi alkotásáért. Tudott dolog, hogy Jánosi Engel Adolf nemcsak kitûnõ üzletemberi
adottságokkal, de rendkivüli bõkezüséggel is rendelkezett. Az igaz, hogy intenciói között
szerepelt a prosperitás megteremtése – amit kortársai egy Midas ösztönének véltek – de
sosem szûnt meg munkásai jólétével és egészségével törõdni. Márpedig ezek létszáma
sok ezer volt. Pécs városának fejlesztését nagymértékben úgyszintén támogatta. Magát a
város lojális polgárának tekintette, habár õ volt az elsõ, aki az Engel családból itt született,
miután az elõdei Bonyhádról költöztek ide. Nem is kellene további ismertetés, hiszen kitûnõ
tanulmányok sora jelent meg életérõl és munkásságáról. Dr. Kühschelm Leonard, Vörös
Andrea, Szirtes Gábor, Jakab Józsefné és Baiersdorf Kristóf tollából. És most Adolf memo-
árját is kiadták.

Mindennek ellenére két dolgot szeretnék még röviden megemliteni dédapámról.
Elõször is azt, hogy Õ bizonyságot tett arról, annak ellenére, hogy valaki szegény és
nem rendelkezik magasabb iskolai végzettséggel – arról nem is beszélve, hogy tagja
egy diszkriminált kisebbségnek – mégis sikeressé válhat. Ezt elérni nem lehetett
könnyû és bizonyára sok balsiker is kísérte mûködését, miközben mi már csak elért
eredményeit emlegetjük. Mindig aktívan és új lehetõségek után kutatva, munkáját ener-
gia és becsületesség fémjelezte. Kedvenc mondása volt, hogy „aki restelli a fáradtsá-
got, az rozsdásodik". Tanulhatunk abból, ahogy õ a sikert kitartó szorgalmával érte el.

Másik jellemzõje karakterének az a családja iránt érzett odaadása volt. Hitte, hogy a
legfontosabb eredmény életében az volt, hogy egy sikeres családdal áldotta meg a sors.
Büszke volt négy fiára és négy lányára. Bizonyára ükunokáira is, akik közül kettõ itt van ve-
lünk. Egyikük mûvész Párizsban. A másik az irodalomtörténet tanára és publikált szerzõ az
Egyesült Államokban. Jelenleg azonban a Pécsi Tudományegyetemen tanít. Férjével és fi-
ával, James-szel vannak itt. Szintén velünk van Adolf öccsének, Simonnak leszármazottja.
Sok más utód, akik a világ különbözõ részein élnek, akik pedig büszkén viselik a család ne-
vét, többek között az én három fiam és két unokám, akik nem tudtak eljönni.

Végezetül engedtessék meg nekem, hogy néhány személyes érzést kinyilvánitsak.
Nagyapám Gyula háza elõtt állok, Õ építette a családnak s apám, Pál is itt nevelkedett. Lel-
ki szememmel most is látom Adolf legidõsebb fiát, Jóska bácsit sötét öltönyében és cilin-
derrel. Emlékezetemben visszatérnek azok a kedves órák, amelyeket Richárd bácsival
(Jóska bácsi fiával) éltem át, aki Mauthausenben fejezte be tragikusan az életét. Ha a Hu-
nyadi János utcán megyek végig (gyermekkoromban Inczédy Dénes utcának hívták) el-
megyek a kedves ház elõtt, ahol születtem és ahol egy idillikus gyermekkort töltöttem. Az-
tán megelevenedik elõttem Kühn Szaniszló, a Nagy Lajos gimnázium igazgatója, akinek
kedvessége és meleg szeretete mindannyiunkra, diákjaira, marandadóan hatott. Most egy
újabb kép tárul lelki szemeim elé, a lámpagyújtogató a Király utcán szürkületkor meggyúj-
totta a gázlámpákat miközben az arra haladó villamos zakatolt. Aztán felidézõdik elöttem a
Mecsek hegyeibõl leáramló vízáradat, mely elöntve az utcákat, a járókelõket arra kénysze-
rítette, hogy kis fahidakon keljenek át az úttest másik oldalára.

Mindez, amit visszaidéztem, csak azt igazolja amit William Faulkner a nagy
amerikai író mondott, hogy „a múlt sohasem hal meg, s még csak múlt sem marad."

Befejezésül, még egyszer szeretnék köszönetet mondani, azoknak is akiket bár
névszerint nem említettem meg, hogy lehetõve tették õsünk emlékének a megõrzését,
és azért is hogy meghallgattatást nyertem.

Ez a nap számomra örökké emlékezetes marad.
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BIRÓ JÓZSEF

A VASASI BÁNYÁSZAT A 20. SZÁZAD ELSÕ FELÉBEN

A 20. századot a vasasi Thommen akna változatlan állapotban kezdte. Még
12 évig nem történik különösebb fejlesztés. A szállítási helyzet megoldása által
sem tudta a szállító akna termelési kapacitását kihasználni.

A fabiztosítású akna fenntartása költséges volt és sokszor üzemzavarokat is
okozott. Tudjuk, hogy a biztosítás nehéz gerendái egy idõ után behajlanak, esetleg
be is törnek, ami a kasok mozgását megakadályozhatta. Gianone Virgil bányamér-
nök (1900-1906 vasasi bányagondnok) családjának feljegyzéseibõl ismert, hogy egy
esetben szenvedõ alanya volt annak, hogy a kas fennakadt és a kötél a kas tetejére
ereszkedett. Szerencsés eset volt, mert a személyzet észlelte és elhárította a bajt. A
monda szerint azonban ettõl a szakember egyik pillanatról a másikra megõszült.

A DGT vezetése úgy gondolta, hogy aknái többsége a mélyülés folyamán
túlságosan a fekü kõzetek közé értek, és emiatt hosszú keresztvágatokat kellett
hajtani a fejthetõ telepek megközelítésére. Ilyennek tekintették a vasasi Thommen
aknát is. Az aknák többségét újjal, korszerûbbekkel kívánták kiváltani. A szállítás
centralizálását tervezték, a mûvelést pedig kevesebb termelõ helyre szándékoztak
koncentrálni (Jièínský program). A program megvalósítását az elsõ világháború, a
terület szerb megszállása valamint a következõ évtized elején bekövetkezett gaz-
dasági válság egyaránt akadályozták. Így a megvalósítás kissé elhúzódott, de a
tervezett célt végül elérték.

Szoboszlay Kornél bányamérnök így írt – a vasasi állapotokat érintve – a Bá-
nyászati Lapokban.: „ A meglehetõsen a feküben levõ vasasi Thommen akna meg-
tartása mellett fõleg azon körülmények mérlegelése döntött, hogy a mélységgel
növekvõ keresztvágatok hosszának s ebbõl eredõ hosszabb bányaszállításnak
költsége nem állt arányban egy, a már meglevõ drótkötélpályától és csak átalakí-
tásra szoruló üzemi épületektõl távol esõ új aknának létesülésével, annál kevésbé
minthogy az éves termelés a bányamezõ aránylag kisebb kiterjedésénél fogva 2,5
milliónál (q) fokozhatónak nem látszott s a jelzett szénmennyiségnek közeljövõben
való kiszállítása a meglevõ berendezések megfelelõ átalakításával biztosítható
volt.”1 Tehát a vállalatvezetés Vasasra nem létesített új aknát, mint ahogy tette azt
az Új Ferenc József akna (a késõbbi Szt. István akna), ill. az új Schroll akna (a ké-
sõbbi Gróf Széchenyi István akna) esetében. Thommen akna 1913–14-ben új vál-
tóáramú villamos szállítógépet és vas-szerkezetû aknatornyot kapott, amelyet a
régi gõzgépes szállítógép üzemelése mellett állították fel, szerelték össze. Az új
gépházat az aknától a szokásosnál távolabb- 59 m-re tudták csak elhelyezni, mivel
a régi kazánházat érintetlenül kellett az építés alatt hagyni. Ennek megfelelõen az
új aknatorony is magasabb lett (26 m). A 4 m átmérõjû dobbal felszerelt AEG Union
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1 Szoboszlay Kornél: Az Elsõ Dunagõzhajózási Társaság pécsi mûvein végzett központosítási munkálatok.
Bányászati és Kohászati Lapok. 1922. 19. sz. p. 309–314. p.
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szállítógépet minden szükséges biztonsági berendezéssel ellátták. A tornyot egy
osztravai cég szállította. Az új elektromos szállítóberendezésre való áttérést, bra-
vúros szervezéssel, 48 órán belül megoldották.

Thommen aknát – a korszerûsítési terveknek megfelelõen – 1912-tõl a 143
m-es mélységrõl tovább mélyítették a 243 m-es mélységig. Ezen szakaszon a négy-
szög szelvényrõl áttértek az 5,6 m-es körszelvényre. A felette levõ aknaszakasz
azonban négyszögszelvény maradt. Továbbra is olyan kasokat használhattak csak,
amelyek két egymás mellé tolt csille befogadására voltak kialakítva, ellentétben az új
aknáknál alkalmazott kétetázsos két egymás mögé tolt csilléket szállító kasokkal. Az
új nagy teherbírású kasoknak a kezelése gépesíthetõ lett, kevesebb munkaerõt igé-
nyeltek. Igy mûködött a Társaság már említett két új, centralizált aknája.

1914-ben nagy változáson ment át a bányák energia ellátása. Megépült a
központi villanytelep. Vasason, Wiesner aknánál a helyi, kis teljesítményû villany-
telep szükségtelenné vált. Az Újhegyi Erõmû 1914 elsõ félévétõl a bányaüzemek,
1918. szept. 26-tól már Pécs város energiaellátását is biztosította. Az Erõmû 1914
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elején 2 db 5000 kW-os turbógenerátorral, 3150 V feszültségû, 50 Hz rezgésszá-
mú váltóáramot adott. Kapacitását 1922-ben egy db Brown–Boweri 10 000 kW-os
turbógenerátorral bõvítették. A Dél-Dunántúl villamos energia ellátásában is részt
vállalt. A 20 MW-os erõmû 1965-ig, az új Pécsi Hõerõmû üzembeállításáig üze-
melt. A szállítógépet viszont a villamos hajtású aknaszállító gép beépítésével egyidejû-
leg dobos rendszerûre cserélték. A felújítás során megépítették a szállítógépházat és
korszerûsítették az aknaházat is. Az akna 143 m feletti szakasza azonban, Szoboszlay
tanulmány szerint még 1922-ben is fabiztosítású maradt. E szakasz 1936-tól történõ át-
építésérõl, mint folyamatban levõ ügyrõl 1937-ben Stubnya Gyõzõ írt szakcikket.2 Ez azt
jelenti, hogy a korszerûsített szállító berendezés kapacitását a felsõ fabiztosítású akna-
szakasz miatt még nem lehetett teljes mértékben kihasználni. A fabiztosítású szakaszon
a legnagyobb szállítási sebesség csak 6 m/sec lehetett és nem tudták beépíteni a na-
gyobb teherbírású, jobb kiszolgálási lehetõségeket magába foglaló új szállító kasokat
sem. Az akna külszínén maradt a négy párhuzamos vágány. A külszíni szállítás rend-
szerének átépítését és a hosszú kasokra történõ átállást csak a teljes átfalazás után,
1939-ben vehették tervbe. Mindez – mint már említettük - része volt a Jièínský nevével
fémjelzett rekonstrukciós programnak, amely az elsõ világháború elõtt körvonalazódott,
de a háborús körülmények és az ezzel járó financiális nehézségek, nem különben a Tri-
anon utáni más, sürgõs fejlesztési igények lassították a megvalósítását.
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2 Stubnya Gyõzõ: Az I. DGT vasasi Thommen aknája ácsolt szakaszának üzemközben való utánvétje és
körszelvényûre való átfalazása. Bányászati és Kohászati Lapok. 1937. 15–16, 336–349. p.
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A Wiesner aknát 2 km-es vágattal összekötötték Thommen aknával. Az akná-
val az volt a cél, hogy D-K-rõl É-ra kanyarodó széntelepes rétegösszlet széntelepeit
ennek segítségével fejtsék le. A bányabeli kutatás azonban sem számban sem vas-
tagság tekintetében nem találta kitermelésre érdemesnek az itt elhelyezkedõ telepe-
ket, ezért az aknát a késõbbiekben csak víztelenítésre használták,3 végül 1921-ben
állították le. Az itt felhagyott kis erõmû épületét élelmiszerraktárként használták.
1937-ben viszont kulturális célra, bányászotthonná alakították át. A gépház épületé-
bõl ötvenszemélyes legényotthont alakítottak ki. Késõbb iskolaépület lett, és a
legényszállónak új épületet emeltek a telep D-i részén, a Legény utcában

Termelés, fejtésmódok, iszaptömedékelés Vasason
A vékony és vastag telepek lefejtésére a 20. században egyaránt kialakult

az a fejtésmód, „mely csaknem egy frontban a 2 szint közti teljes dõlésmenti ma-
gasságban csapás irányban haladva támadja meg a telepeket, a különbség, hogy
a vastag telepek körülbelül 2,5 m vastagságban a fedütõl a fekü felé szeletekre
osztattak…”4 Ezekben a dõlés mentén elhelyezkedõ fejtésekben a szállítást az it-
teni 25-35 fokos átlagdõlés mellett gravitációs csúszdaszállítással, nagyon gazda-
ságosan lehetett végezni. A mûvelés további részleteinek ismertetésétõl, bár szak-
mai szempontból figyelemre méltóak és idõtállóak voltak, eltekintünk.
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3 Jièínský Jaroslav: Az Elsõ Dunagõzhajózási Társaság (DGT) pécsi kõszénbányamûvei (1852–1931). Du-
nántúli Egyetemi Könyvnyomda, Pécs, 1931. 57. p.

4 Szoboszlay… i.m. 1922. 19. sz. 313. p.
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A fedõszelet lefejtését követõen és a fejtés teljes összeomlása, összenövé-
se után következett, következhetett az alatta levõ szelet. Az öngyulladásveszély
miatt azonban e módszer helyett tervbe vették a vastag telepek alulról felfelé hala-
dó sorrendben történõ iszaptömedékelés melletti lefejtését. Vasason Stubnya Vik-
tor szerint megközelítõleg 1919-tõl 1934-ig hányó anyaggal történõ iszaptömedé-
kelés folyt.5 A hányó anyagot törõ berendezéssel 40 mm szemnagyság alá törték
és vízzel elegyítve, csõvezetéken juttatták el ezt a zagyot a tömedékelendõ bánya-
térségbe. A tömedékelés gépeit külföldrõl szerezték be. Ennek részletes rajzát is
bemutatja az OMBKE 1922. évi Pécsett megtartott rendes közgyûlésének emléké-
re összeállított DGT anyag. A nedves tömedékeléshez szükséges nagymennyisé-
gû vizet egy abban az idõben szenzációsnak számító völgyzárógát építésébõl
nyerték, amellyel az üzem melletti völgyben folyó patakot gátolták el Komló irányá-
ban egy magasabb ponton a Kövestetõnek nevezett térségben. A gát képe még
egy korabeli építész lapban6 és a Glückauf német bányászati folyóirat 1929. évi 23.
számában is megjelent. Fényképét Vasason még az 1970-es években is látni lehe-
tett az irodák falán. Valamikor abban az évtizedben robbantatták fel a katonaság-
gal, de vasbeton szerkezetei még sokáig ott éktelenkedtek.
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5 Stubnya Gyõzõ: A pécsvidéki liász szénbányászat fejlesztési feltételei (Vastag telepek mûvelése). Bányá-
szati Lapok 1952. 8. szám. 405–421. p.

6 Szentkirályi Ödön: A vasasi völgyzáró gát. A Magyar Mérnöki Egyesület Közlönye, 1929. 21–22. sz.
129–133. p.
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Az iszaptömedékelést a vastag telepek lefejtésénél alkalmazták, mivel eze-
ket a fokozott tûzveszély miatt a hagyományos dõlésben fekvõ és csapásirányban
haladó szeletes fejtésekkel csak nagy várakozás után tudták az elsõ szelet lefejté-
se után egy alsó szelettel követni. A módszer azonban nem hozhatott generális
megoldást, mert a nagymennyiségû vizet a bányában nehéz volt kezelni. A vága-
tok talpát eláztatta, amely a talpi kõzeteknél fokozott duzzadást okozott. A vizet üle-
píteni kellett és ülepítés után nagy energia befektetéssel ki kellett emelni a bányá-
ból. Erre különleges vízgyûjtõ és tároló rendszert kellett építeni és az iszapos vizet
emelni képes szivattyúkat kellett telepíteni.

A fejtési rendszer mindemellett vágathajtás igényes is volt. Stubnya késõbbi
szakértõi anyagában7 emellett még – valószínûleg az itt nyert tapasztalatok alap-
ján – a felülrõl lefelé való szeletelést ajánlotta. A felsõ szeletben a talpra történõ
mûfõte lefektetése egyben az alatta kezdett szeletben az ideiglenes és végleges
biztosítás egy részét is jelenthette volna. Ezt a megoldást modernizált formában a
20. század második felében a fõteszén-omlasztásos fejtéseknél sikeresen alkal-
mazták. Megállapítható viszont, hogy, ebben az idõszakban, e tekintetben is a me-
cseki bányászat érdekes fejtési kísérlete zajlott Vasason. Végül azonban a leírt
fejtési, tömedékelési technológia nem vált általánossá. Az éves termelés a techno-
lógia fejlesztése következtében fokozatosan emelkedett, de nem volt olyan év,
amikor a teljes aknaszállítási kapacitás korlátja lett volna a bányaüzem termelésé-
nek. Talán éppen ez is oka volt annak, hogy nem sürgették a tervbe vett teljes ak-
naátfalazást, ami az új kasok beépítésével megnövelte volna a szállítási kapaci-
tást. Ennek következtében a nagyobb kezelõszemélyzet szükséglete azonban
nem segítette a teljesítmények emelkedését. Ugyanakkor a mélyülõ bánya, a bá-
nyaveszélyek növekedése is fékezte a termelés teljesítmény emelkedésének me-
netét. A kiterjedtebb bányamezõk miatt a fizikai létszámot is emelni kellett, ami vi-
szont szintén rontotta az egy fõre esõ teljesítményt.

Idõszak
(év)

Termelés átlagban
(t/év)

Átlagos fizikai létszám
(fõ/év)

Teljesítmény
(t/fõ/év)

1901–1905 100 425 460 218

1906–1910 112 623 437 257

1911–1915 141 840 489 291

1916–1920 147 293 483 306

1921–1925 147 126 919 161

1926–1930 161 312 871 179

1931–1935 149 776 914 164

1936–1940 161 958 950 170

1941–1945 170 053 1 089 156
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7 Stubnya… i.m. 1952. 8. szám. 405, 407. p.
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A feldolgozott idõszakban (1901-1944) Thommen aknán összesen 6 177 645
t szenet termeltek ki.8.Ausztria német megszállását követõen, mivel a DGT részvé-
nyei a német hadiipari potenciált felügyelõ hatalmas ipari komplexum a „Reichs-
werke Hermann Göring AG” (HGAG) tulajdonába kerültek, a cég elsõdleges feladata
a német hadiipar kiszolgálása lett. Megkezdõdött a bányáknak csak a termelésre ori-
entált háborús igénybevétele, kirablása.

Gépesítés, gépesítési kísérletek
A DGT koncentrációs elképzelései kapcsán megteremtõdött a nagyobb ará-

nyú gépesítés lehetõsége. A villamos energia általánossá válásával a külszíni be-
rendezések teljes villamosítása megvalósulhatott az aknaszállító és szellõztetõ gé-
pektõl a mûhelyekben alkalmazott kisebb gépekig, a fafeldolgozás és bányafa
elõkészítés eszközéig egyaránt. Elektromos mûhelygépekként egy új mûhelyben
beépítettek három esztergát, két fúrógépet, egy gyalugépet, fûrész- és köszörûgé-
pet, hidegsajtoló és vágó berendezést, rugós kalapácsot, valamint fúróélesítõ
gépet. A külszínen a fárasztó csillemozgatást ki tudták váltani alsó és felsõ láncpá-
lyákkal, és az ezekkel összhangban kialakított gördülõ pályák kialakításával. Vasa-
son a nagy szintkülönbséget fafelvonóval egyenlítették ki, de így mûködhettek az
iszapoló rendszer törõi, serleges emelõje és a szemnagysági osztályozás szitabe-
rendezései is.

A villamosítással nagyteljesítményû kompresszorok álltak munkába. 1913-tól a
külszínen és bányában sikeresen alkalmazhatták a sokoldalú felhasználásra alkalmas
sûrített levegõt. A kézi sûrített levegõs szerszámok nagy elõrelépést jelentettek a föld-
alatti fúró-, jövesztõ kisgépek tekintetében. Ennél is nagyobb jelentõségû volt, hogy a sû-
rített levegõvel mûködõ munkahelyi (légcsatornában mûködõ) szellõztetõkkel biztosítani
tudták a hosszú gurítók- és a vágathajtások megfelelõ szellõztetését, munkahelyi klímá-
ját és a metántartalomnak a veszélyes robbanóképes keverék alatt való tartását.

A földalatti szállításnál (nem tudni mi okból) Vasason nem vezették be a sûrí-
tett levegõs mozdonyszállítást. Még a II. vh. után is jó ideig lovak vontatták a fõszál-
lító vágatokban a vonatokat. A külszínen az aknáktól távolabbi mozgatásokat (fa,
meddõ, stb) szintén lovakkal oldották meg.

„A középkeménységû telepeknek réselõkalapáccsal való jövesztése 25%-
os teljesítmény-növekedést eredményezett a kézzel való csákánymunkával szem-
ben.”9 Kísérleteztek egy bizonyos réselõcsákánnyal és a kemény vékony fekü tele-
pekben rudas és láncos réselõgépek alkalmazásával. Mindezek természetesen
Thommen aknán is éreztették hatásukat. Fõleg a D-i – vékonyabb – telepeket tar-
talmazó bányamezõben és a keményszenû fedõtelepekben 1925-tõl folytak sokat
ígérõ kísérletek. Ezekrõl Sillay (Straka) Vilmos írt két részbõl álló alapos értékelõ
tanulmányt.10
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8 Szonntag József: A vasasi kõszénbányászat száz éve. Kézirat, 1968. 1–41. p.
9 Szoboszlay… i.m. 1922. 19. sz. p. 312. p.

10 Straka Vilmos: Réselõgépek alkalmazása az Elsõ Dunagõzhajózási Társaság pécsi bányászatában = Bá-
nyászati és Kohászati Lapok 1932. 13–14. sz. 274–280, 301–311. p.
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Bányaveszélyek
A 19. század második felében, amikor a DGT megkezdte a pécsi és Pécs

környéki területen a szén kitermelését, már több helyen nem volt elég a fel-
színközeli teleprészek lefejtése, a nagyobb produktumért mélyebbre kellett hatolni,
aknákat kellett mélyíteni. Így történt ez a vasasi bányaterületen is.

A mélység növekedésével a bányaveszélyek is növekedtek. A kõzetnyomás
fokozódott, a talajvizek és más fakadó rétegvizek ellen védekezni kellett, a bányába
befolyt vizet ki kellett emelni. Az emeléshez már hatékonyabb gépi berendezéseket
kellett alkalmazni. A mélyüléssel fokozódó metánveszély miatt nem lehetett nyíltlán-
gú berendezéseket alkalmazni. A világítás tekintetében is elterjedtté kellett tenni elõ-
ször a benzinbiztonsági lámpát, majd 1923-tól pedig a CEAG szikramentesen lezárt
akkumulátoros lámpákat. 1931-tõl az avatatlan kézben veszélyforrást jelentõ ben-
zinbiztonsági lámpákat csak felügyeleti személyek és a kezelésbõl vizsgát tett elõ-
munkások (csapatvezetõk) használhatták. Az aknamélyítésnél és a feltáró vágatok
hajtásánál egyre inkább jelentkezett a sûrített levegõ gépek keltette porképzõdés,
ami az ott dolgozók többségénél portüdõ megbetegedést okozott. A mélységgel és a
vágathajtási sebességek növekedésével egy új jelenség is felütötte fejét, a metán-
gáz-kitörés és ennek különbözõ megjelenési formái. A gázkitöréskor vágat homloká-
ból, vagy a fõtébõl, illetve az oldalából hirtelen nagy mennyiségû gáz szabadult fel és
magával ragadta a szén és kõzetanyagot. Ezt a munkatérbe kerülve veszélyhelyze-
tet okozott, mind a gyors, nagytömegû magával hozott anyag, mind pedig a felszaba-
dult tömény metángáz formájában. Mindkettõ végzetes lehetett az ott dolgozóra.

A mecseki szén kéntartalma eléri a 2–3 %-ot. A kéntartalom miatt a fellazult
szén és oxigénnel ellátott környezet esetében melegszik és öngyulladásra hajlamos.
Különösen fennállt ez vasasi közép telepcsoport vastag telepei esetében, melyeket,
mint már említettünk nem lehetett az alkalmazott fejtési technológia esetén egy sze-
letben lefejteni. Itt vezették be a már leírt iszapolásos tömedékelési technológiát. A
gyakori tûzesetekre az illetékes minisztérium is felfigyelt és 1935. február 13-án tar-
tott megbeszélésen dr. Michnay Árpád és dr. Sasi Nagy Imre miniszteri tanácsosok
felvetették, hogy a legutóbb bekövetkezett vasasi bányatûz következménye lehet
annak, hogy a Társaság beszüntette az iszaptömedékelési eljárás alkalmazását. El-
rendelték, hogy a bányakapitányság vizsgálja ki kapcsolatban vannak-e a 11. sz. te-
lepben bekövetkezett bányatüzek a védekezési eljárás megváltoztatásával.11

Mindezen veszélyek ellen meg kellett találni a védekezés módját és eszkö-
zeit. A nagyobb kõzetnyomás ellen sûrûbb biztosítást alkalmaztak. A kiemelt helye-
ken fakockákkal mintegy kifalazott bányatérségeket készítettek. Néhány helyen
megkezdték a betonbiztosítás és egyes helyeken a vasszerkezetek bevezetését.
Használt vasúti sínekbõl ún. „MOL” biztosítást vezettek be (az ívesen meghajlított
sín elemeket alul pillérre ültették, a csúcsuk találkozásánál pedig egy gömbfára tá-
maszkodtak). Vízemelésre elõször a külszínen gõzgéppel hajtott rudas szivattyú-
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11 Szabolcs Rezsõ: Pro Memoria. Bizalmas feljegyzés dr. Michnay Árpád és dr. Sasi Nagy Imre miniszteri ta-
nácsos, valamint Kerényi Imre bányahatósági tanácsos uraknak Szabolcs kir. bányafõtanácsos úrral foly-
tatott tárgyalásáról. 1935. február 13.
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kat (lásd: szivattyús kutak) alkalmaztak, késõbb a sûrített levegõ bevezetésével
sûrített levegõs dugattyús szivattyúk, majd pedig a friss behúzó levegõben elhelye-
zett villamos szivattyúkat is munkába fogtak. A bányába kerülõ gázok, elsõsorban
itt a metángáz kiküszöbölésére a jó szellõztetés volt a megoldás. A villamos hajtá-
sú szellõztetõk már kellõ mennyiségû levegõt tudtak a bányatérségeken átszívni.
A sûrített levegõ alkalmazása pedig a munkahelyi szellõztetést forradalmasította.
A gázkitörések ellen a külföldi tapasztalatok és helyi megfigyelések alapján a mes-
terséges kiváltását, vagyis a provokációs robbantást alkalmazták, de kísérleteztek
fúrások által megszabadítani a szénhomlokot a gáz okozta feszültségektõl. Az erre
irányuló erõfeszítéseket 1937-ben Mihalics Imre bányamérnök írta meg a Bányá-
szati és Kohászati Lapokban.12 A vasasi bánya gázkitörés-veszélyességét jelzi,
hogy ebben a dolgozatban kizárólag a Thommen aknai gázkitörések ábráit közölte.
Különösen veszélyesnek ítélte meg a vastag telepek harántolási munkáit, ill. a fel-
felé hajtott bányatérségeket (feltörés, gurító). Ezeknél következtek be a legheve-
sebb gázkitörések.

Vasason az elsõ nyilvántartott gázkitöréses jelenség (nincs nagytömegû kõ-
zetkivetés) 1911. szeptember 11-én következett be az I. É-i keresztvágattól É-ra a
7–8. sz. széntelepekben, amely kisebb mennyiségû anyagkivetéssel is járt, ami ez
esetben inkább a gázjelenséggel együtt elõfordult omlást jelentette.

Egyre inkább világossá vált a szakemberek elõtt, hogy a gázkitörésveszély
meghatározott telepekben és a mélységgel összefüggésben fordul elõ. Ezért a vé-
dekezést fokozták ezekben a telepekben és a +68,7 m-es szint alatt. Az elsõ gázki-
töréses jelenségtõl az 1944. év végéig az üzemben összesen 119 gázkitörés, ill.
gázkitöréses jelenség következett be. Sajnos az anyagi veszteségek és rongáláso-
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12 Mihalics Imre: A metángázkitörések elleni védelem az Elsõ Dunagõzhajózási Társaság pécsvidéki bánya-
mûveinél. Bányászati és Kohászti Lapok 1937. 23. sz. 433–443. p.
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kon kívül egyes kitöréseknél bányászok is életüket vesztették. Összesen hat fõ
vesztette így életét, ami egyben utal a sajnálatos veszteségek mellett a veszély-
helyzettel szembeni védekezés erõfeszítéseire. A halálesetek bekövetkezhettek a
metángáz okozta fulladás, vagy a szén és kõzetanyag által történõ eltemetõdés kö-
vetkeztében. Bár a veszély minden esetben fennállt, nem tudunk gázkitörés utáni
sújtólégrobbanásról. Ez egyben azt is jelzi, hogy sikerrel igyekeztek az ilyen mun-
kahelyek környezetébõl a gyújtóokokat kiküszöbölni.

A gépek alkalmazása, az említett veszélyforrások, sajnos a sérülések és
balesetek számának alakulására is kihatott, óhatatlanul növekedésüket okozták. A
halálos balesetek száma az idõszakon belül a DGT-nél éves átlagban 4 fõ volt, ami
az összevont üzemek számát tekintve aknaüzemenként 1-2 fõt tett ki. Volt viszont
két olyan év is amikor egy év alatt 11 bányász vesztette életét.13 Az 1000 bánya-
munkásra esõ balesti szám 1,406 halálos balesetet jelzett.

A bányaveszélyek elleni védekezés javítása érdekében nagy súlyt helyeztek
a bányában dolgozók oktatására a veszélyforrások megismertetésére. A „Mit kell a
bányásznak a bányalégrõl vagy metánról tudni?” szórólap tartalmát oktatták és az
új dolgozóknak az alapvetõ szabályokból vizsgázni kellett. Ebben a bányalevegõ-
rõl, a metánról, a bányalámpákról, a lámpák kezelési szabályairól és a veszélyhely-
zetek, vagy gázkitörések elõjelei észlelése esetén elõírt viselkedési szabályokról
egyaránt szóltak.

Vájár (a bányászat szakmunkása, ellentétben a mai híradások sokszor álta-
lános bányász fogalmával azonosított hamis képpel) az lehetett, aki csillés és se-
gédvájár beosztásban legalább két-két évet dolgozott és mindkét munkakörben
legalább 600 mûszakot teljesített. Amíg a vizsgáig eljutott birtokába került mind-
azoknak a gyakorlati ismereteknek, amelyek a földalatti munkához elengedhetetle-
nek voltak. Az elméleti vizsgán a bányászatban alkalmazott rendszabályokból a
bányaveszélyek elleni védekezés módjairól kellett számot adnia. A vizsgáztatók a
Társulat és bánya vezetõibõl, valamint a bányahatóság képviselõibõl kerültek ki.

A vájárok számát a bányavezetés tudatosan a termelés igényeihez alakítot-
ta. Egyes esetekben a vizsgára bocsátás feltétele volt az is, hogy részt vett-e a bá-
nyászok bérharcaiban.

Az 1913 és 1928 között végzett pécsi bányaközpontosítás és korszerûsítés
során három mentõállomást szerveztek Pécs bányaüzemben a Széchenyi aknán,
Szabolcs bányaüzemben Szent István aknán és Vasas bányaüzemben, Thommen
aknán. A Szent István aknai mentõállomás ellátta a központi mentõállomási felada-
tokat is. Felszerelték az állomásokat a kor mûszakilag legfejlettebb készülékeivel,
mentõeszközeivel. A bányamentõket a mûszaki és fizikai dolgozók közül önkéntes
alapon válogatták ki, majd pedig szakszerû kiképzésben részesítették õket.14 Ké-
sõbb a központi állomás mentõgépkocsit is kapott.
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13 Babics András: A pécsvidéki kõszénbányászat története. Budapest Közoktatási Kiadóvállalat, 1952.
122–125. p.

14 Koncsag Károly: A fõbb bányaveszélyek elleni védekezés fejlõdése = A mecseki kõszénbányászat. (Szerk.
Szirtes Béla) Kútforrás Kft. Pécs. 1993.
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Szociális helyzet Vasason a 20. sz. elsõ felében
A 19. századi lakásállományt folyamatosan bõvítették Vasason a Wiesner

lakótelepen és az újonnan felépített Felsõ Flórián lakótelepen. Ez utóbbin hozták
létre az üzemhez tartozó felsõ vezetés és tisztviselõk lakásait. 40 lakás állt a tisztvi-
selõk és felügyeleti személyek részére, 340 lakás pedig a munkások elhelyezésére
szolgált. A tisztviselõk lakásai villaszerû épületek voltak 3-5 szobával és megfelelõ
számú mellékhelyiségekkel, udvarral, kerttel és gazdasági épületekkel és ezekhez
segédszemélyzettel rendelkeztek. A munkáslakások, építési idejüktõl függõen kü-
lönbözõ színvonalúak maradtak. Az utóbb építettek korszerûbb beosztással épül-
tek, a régieknél még a közös fõzõkonyha sem volt ritkaság. A telepeket a korabeli
nyilvántartás szerint 8 szakmunkás és 4 segéderõ tartotta karban, de szükség ese-
tén igénybe vettek külsõ vállalkozókat is.

A DGT távozásakor Vasason az öt bányatelepen (Wiesner, Alsó és Felsõ
Flórián, Hársas/Victoria és Liget/Licht telepen összesen 366 lakást birtokolt. A
helyben lakók, un. kolonializáltak mellett az üzemet mindig a jelentõs bejáró mun-
kásság is jellemezte. 41.9 % a telepen lakott, 58,1% pedig a környezõ falvakból járt
vasasra dolgozni. A bejárók megoszlása a munkások lakhelye szerint:

Lakhely Megoszlás (%)

Hosszúhetény 5,0

Vasas község 2,8

Zobák puszta 4,0

Somogy 4,3

Hird 5,7

Martonfa 6,3

Puspökszentlászló 6,6

Püspökbogád 7,8

Romonya 8,0

Mecsekszabolcs 8,8

Pécsvárad 8,9

Zengõvárkony 10,3

Püspökszenterzsébet 13,5

Egyéb helyekrõl 8,0

A lakótelepeket vezetékes ivóvízzel látták el. A vizet a Wiesner telepi és Hár-
sas kútból nyerték. Az épületek többségében villamos világítást, és a fûtéshez fát,
valamint szenet is ingyen bocsátották az ott lakók rendelkezésére. A WC-k vízzel
való öblítése lehetséges volt. Egyes esetekben csoportos megoldásokat alkalmaz-

58

BIRÓ JÓZSEF

58
2010-04_Tel_composite.prn
D:\00_Munka\Pecsi Szemle\2010-04-Tel\2010-04_Tel_10.vp
Wednesday, November 24, 2010 1:31:58 PM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



tak. A szennyvizeket biológiai tisztítóba, majd az élõvízbe vezették.15 A legényott-
hon a lakóterek mellett közös konyhát és ebédlõt is magába foglalt. A rendet a Tár-
saság által rendelkezésre bocsátott csendõrõrsön állomásozott állami csendõrség
biztosította. A tûzesetek elhárítására a vállalat által kinevezett vezetõ mellett tûzol-
tó csapatot szerveztek. Kulturális és sport szervezetek jöttek létre, amelyet a Tár-
saság helyiségekkel sportpályával és felszerelésekkel támogatott. 1937-ben a kul-
turális lehetõségeket jelentõsen javította a Munkásotthon megnyitása.

A Wiesner akna gépházából átalakított legényszállót 1938-ra iskolává épí-
tették át. A Munkásotthon, a legényszálló, az iskola és húsfüstölõ építési munkáit
Gaál Mihály és Társa építési vállalkozónál rendelték meg.166 A 19. század végén a
Társaság által mûködtetett iskolákban a magyar nyelvû oktatást vezették be. Az
együttlakás mellett ez is hozzájárult a rendkívül gyors asszimilációhoz. Az 1873-
ban vállalati fenntartásúvá tett vasasi iskola tanulóinak nemzetiség szerinti meg-
oszlása – amint a táblázat mutatja – 1900 és 1930 között rohamosan a magyarok
felé tolódott el. A családok is fokozatosan beleolvadtak a magyar környezetbe. A
táblázat egyben a teljes iskolai létszámot is bemutatja. A vasasi tanulók megoszlá-
sa nemzetiségek szerint:

Év Magyar Német Cseh Morvai Krajnai Horvát Összes

1900 65 87 10 2 1 2 167

1905 35 71 106

1910 51 54 5 4 114

1915 95 94 3 8 3 203

1920 165 57 5 1 228

1925 211 21 2 234

1930 276 14 290

1935 320 3 323

1940 291 5 296

1945 295 7 302

A munkahelyi szakmai nyelv azonban még a 20. század második felében is
sok tekintetben megõrizte a korábbi nyelvi sokszínûséget,177 ezen belül pedig a
német nyelv dominanciáját.
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15 Babics… i.m. 1952. 138–146. p.
16 Megrendelõ 1937. augusztus 25. 13248/Ép. BML
17 Bóka Róbert: Nyelvteremtõ bányászok I. Szóalkotó lelemények. Pécs. 2000; Szirtes Béla: Nyelvteremtõ

bányászok II. Mecseki bányász zsargonszótár. Pécs. 2000.
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BARANYAI PÁL – BARANYAI BÁLINT

A BUDAI VÁROSKAPU EMLÉKÉRE

„...A keleti városkapu elõtt a Tettye-patak folyt, partján malmok álltak, a patak fölötti
hídon, majd a kapun át vezetett az út a belvárosba...” Bezerédy Gyõzõ

A püspökvár és a városfal eredete
1001 esztendeje, 1009-ben I. István alapította a Pécsi Egyházmegyét. 1040-

ben Péter király székesegyházat építtetett a püspökségnek Szent Péter tiszteletére. A
tatárjárást (1241–42) követõen a dómot és a püspöki palotát fallal vették körül. A
14–15. században bõvült Pécs védelmi rendszere a mai 116 hold területû történelmi
belvárost határoló, bástyákkal, kapukkal erõsített, tettyei mészkõbõl rakott, három és
fél kilométer hosszú városfallal. 1490 után Kinizsi Pál felügyelete mellett emelték a ka-
pubástyát, a barbakánt, és külsõ védmûvekkel is ellátták a várat. Zsigmond pécsi püs-
pök 1496-ban 25 sátor cigányt tartott Bolgár Tamás elöljárósága alatt golyók és had-
szerek készítésére (pro faciendis globulis pixidum, sive aliis instrumentis).

1526 után Pécs helyzete válságosra fordult. I. Ferdinánd király ezért 1528-ban
a város lakosait ideiglenesen felmentette az adózás alól annak fejében, hogy a pol-
gárság megerõsíti a falakat. 1542-ben a pécsi káptalan és a város tanácsa hosszú
beadványban kérte az uralkodót, parancsoljon rá Tolna és Baranya megyére, hogy
segítsenek a vár falainak megerõsítésében, mert „Pécs sorsától függ az egész kör-
nyék jövõje”. Ferdinánd, miután megismételte a város korábbi, és János király által
adott újabb kiváltságait, elérte, hogy Baranya és Somogy ingyen munkájából Pécs
falait úgy-ahogy megerõsítették. Ez kevés eredményt hozott, mert 1543-ban Kászim
bég csapatai úgyszólván kardcsapás nélkül foglalták el a várost. Szigetvár eleste
(1566) után már alig törõdtek a falak állapotával. Csak a 17. században végeztek a
törökök javításokat a várfalon. Az 1680-as évek elején a szultán 120 000 forintot
adott a megrongált falszakaszok javítására, új védmûvek építésére. A védhetetlen-
nek ítélt város helyett a török parancsnok csak a vár megerõsítésével törõdött. Való-
színûleg ekkor tisztították meg a vár elõtti déli területet, bontották le az ott álló épüle-
teket, s így alakult ki a mai Szent István tér szabad felülete.

Régészeti kutatások
A Rákóczi út 3. szám alatti Pátria Hotel építését megelõzõ, Fülep Ferenc,

Burger Alice, G. Sándor Mária és Gerõ Gyõzõ által végzett ásatás eredményeibõl
megállapították, hogy a városfal e szakaszán – a korábbi feltételezésekkel ellentét-
ben – római elõzmények nincsenek. Fülep Ferenc Pécs római-, közép- és törökkori
városfejlõdésérõl 1981-ben készült összefoglaló tanulmányában úgy vélekedett,
nem sikerült megnyugtatóan tisztázni, hogy a késõ római várost övezte-e városfal
vagy sem, így arra a kérdésre sem volt biztos válasz, hol kell keresnünk az esetle-
ges római városkapukat.
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Azóta eltelt harminc esztendõ és a kérdésekre régészeink már ismerik a vá-
laszt. A MTESZ Baranya Megyei Szervezete Szenior Csoportjának programja során
Kárpáti Gábor valamint Tóth Zsolt, Gábor Olivér pedig a Pécsi Városszépítõ és Vá-
rosvédõ Egyesület Helytörténeti Szakosztálya részére tartott elõadásában minden
kétséget kizáróan igazolták Sopianae védfalainak egykori létét. Tóth Zsolt a Pécsi
Szemle 2010 tavaszi számában így nyilatkozik: „A római kori Sopianae település a
mai belváros területén feküdt. Legkésõbb a 4. század elején egy 400x400 méter
nagyságú (kb. a mai Zrínyi Miklós utca – Teréz utca – Irgalmasok utcája – Bajcsy Zsi-
linszky utca – Nagy Lajos király út – Várady Antal utca által határolt) központi terüle-
tet városfallal vettek körül”. A városkapuk számát illetõen van még némi bizonytalan-
ság. Abban teljes az egyetértés, hogy kettõ biztosan épült a rómaiak településének
kelet-nyugati tengelyét alkotó mai Rákóczi úton, a Zsolnay-szobor környékén és az
Irgalmasok utcája déli végpontjának közelében. A 3–4. századi település és a közép-
kori városfal között Kraft János talált kapcsolatot. „Sopianae temetõjének északi ha-
tárán a felszíni vizeket gyûjtõ és elvezetõ árok húzódott. Az ókorban épült árokrend-
szer a késõbbi átalakítások után a középkori városfal elõtti (északi) vizesárokká vált.”

Pécs 1664. évi ostromáról A. S. Schmidtmayr rajzát ismerjük. A pécsi várról,
a fallal keretezett középkori városról az elsõ hitelesnek elfogadott képet Joseph de
Haüy készítette 1687-ben. Az 1970-es években a püspökvár és a városfalak kuta-
tása során Pusztai Ilona és G. Sándor Mária megtalálta a 13. századi vár részleteit.
A külsõ erõdrendszer építését a 15. századra datálták.

Történelmi emlékek
A városfalak és kapuk korára egy délvidékrõl induló eseménybõl közvetve is

következtethetünk. Nagy Lajos király halála (1382) után neje és leánya, Erzsébet
és Mária uralmának kezdetén lázadás tört ki. A királynõknek – Alsáni Bálint pécsi
püspök kíséretében – sikerült az elsõ megmozdulást lecsillapítaniuk. A következõ
évben nyílt lázadás tört ki, melynek élén Pál zágrábi püspök, Horváthi János
macsói bán és Simontornyai István állottak. Õk II. (Kis) Károlyt pártolták, aki – miu-
tán az országba jött – csalárd barátsággal kerítette magához a hatalmat, melynek
Bálint püspök se szegülhetett ellen, de szövetkezve az anyakirálynõvel, II. Károlyt
eltették az útból (1386). Bosszúból Nagy Lajos özvegyét megfojtották és a lázadók
Pécs városát is megtámadták (1387), annak nagy részét felgyújtották s a lakosság
közt kegyetlen vérengzést vittek végbe. Sorsukat azonban nem kerülhették el, mert
Horváthi társait kíméletlen halállal sújtotta a királyi bosszú, Zsigmond parancsára
Pécsett kivégezték õket és testüket fölnégyelve a város négy kapujára függesztet-
ték. A Horváthiak nyomtalanul eltûntek.

1686. szeptember 22-én hajnalban Makár János kaproncai kapitány – a kapott
parancs kereteit túllépve – önkényesen rátört a mit sem sejtõ Pécsre. Lovasaival a Bu-
dai és a Szigeti kapunál támadást színlelt, miközben a gyalogság csendben meg-
mászta a déli falat és kinyitotta a Siklósi kaput. Ekkor égett le a Budai kapu környéke.

Pécs erõdítményeinek állapotáról szól Badeni Lajos Haditanácsnak írt leve-
le: „A város falait és védmûveit, beleértve a kapukat is, nagyon régtõl fogva sem
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nem javították, sem nem építettek új falazatot. Ami szembetûnõ, hogy a palánkok
feltöltése sem a Budai, sem a Siklósi kapunál nem történt meg, s e palánkok ma-
gassága nem okoz gondot a rohamozó gyalogságnak (…) a város maga viszont
túlzás nélkül elragadó”.

1983-ban már békésebb idõk jártak. Januárban Kárpáti Gábor föltárta a Bu-
dai kapu alapjait. A Kossuth Lajos utca 49. számú épületnél végzett leletmentésrõl
szóló jelentés megállapítása szerint a Duplatre-térkép helyesen tünteti fel a kaput.
Külsõ oldalán vizesárok húzódott, melynek a régészek által elért legnagyobb mély-
sége 3 m. Az árkon átívelõ híd pillérfalra támaszkodott, mely felezte az árkot.

A városfal és az alatta húzódó árok parcellázását 1785-ben határozta el a
város tanácsa. Az árokszakaszokat árverésen adták el háztelkeknek, a városfal
hozzátartozó részét az új tulajdonos lebonthatta és anyagát háza építésénél fel-
használhatta. A Budai városkapu eladásáról 1786. február 22-én döntött a tanács.
Pécs szab. kir. város Anton Duplatre által 1777-ben felvett térképét 1826. novem-
ber havában lovag Berks Lothard mérnök-gyakornok aktualizálta. Az õ rajzán álltak
még az õrtornyok, fal övezte az egész várost és még megvoltak a kapuk is.

A városkapuk
„Ennek a városnak gyönyörû a fekvése, kitûnõ levegõjû és igen jó vizekben

bõvelkedõ hegyek alján, borai kiválóak, színük a cédruséhoz hasonlít. Gyönyörû
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és igen termékeny vidék központja. A várost mindenfelõl fal veszi körül, ennek kö-
rülbelül három mérföld a kerülete…” írta Pietro Masseracchi apostoli vizitátor
1663-ban Pécsrõl.

Evlia cselebi szerint ezen a városfalon öt kapu volt: Budai, Siklósi, Szigeti, Új-
kapu és a „Frengi”-kapu. Frengi jelölte a frank kapunak tartott barbakánt. „Keleti ol-
dalon a Budai kapu, melybõl befelé a csársin (üzleti utcán) és a bazáron át a nyugati
oldalon levõ Szigeti kapuig a város hosszúsága 1500 lépés. A délkeleti oldalon Sik-
lós várába vezetõ kaputól befelé az Újkapuig menve a város belseje 1500 lépés.”

Esterházy Pál szerint is „a városnak öt kapuja van: kelet felõl egy, amelyen
Budára mehetünk, délrõl még egy, ahonnan Siklósra és Eszékre nyílik út, nyugat
felé pedig kettõ, amely Sziget felé vezet, végül észak felé egy, – ha nem számítjuk
azt, amely a gyalogost a várból a szõlõkbe és a hegyekbe viszi.”

Gosztonyi Gyula nem számolt a barbakánnal, nem tekintette városkapunak.
Szerinte a város a külsõ vár négy kapuján át volt megközelíthetõ. A Buda felé veze-
tõ út (Chemin de Bude) torkolatánál, a Király utca keleti végén volt a Budai kapu
(Porte de Bude, Budin kapuszin). A Szigeti, a Siklósi és a Hegyi (Vas) kapu elõtt va-
lószínûleg fa palánkkal, paliszáddal körülvett félkörû térség, a Budai kapunál felvo-
nóhíd jelentette a közvetlen kapuerõdítményt. Maguk a kaputornyok a Ráth Mátyás
kiadásában 1874-ben megjelent és az 1763. évi állapotot feltüntetõ kõrajz szerint,
de a várfalak szerkezetébõl következtetve is, egészen egyszerû kivitelû, négy-
szögalaprajzú építmények lehettek, alul félkörívû kapunyílásokkal, belül ülõpadok-
kal, falépcsõvel az emeletre és felül, tetõzet nélkül, lõréses mellvédekkel. A Budai
kapu, mint a legfontosabb bejárat, lehetett dekoratív szempontból értékesebb, amit
a felvonóhíd indokol.

A törökök kiûzésétõl (1686) a szabad királyi rangra emelésig (1780) a Pécs
belvárosát övezõ falaknak és a négy égtáj felé nyíló városkapuknak a karbantartá-
sa a városra hárult. A kapuknál szolgáló hajdúkat a város fizette, sõt 1710–11-ben
két kapunál egy-egy tolmács is szolgált.

Egy 1770-ben kelt irat ismerteti a városra háruló terheket. Felsorolja a várfa-
lak, kapuk, földalatti vízvezetékek, úttestek karbantartását, a tanító fizetését, laká-
sát és az ünnepek költségeit. A város nehéz anyagi helyzetében az itt élõ nemese-
ket kötelezte a közterhekhez való hozzájárulásra az alábbiak szerint:

a város kapuinál szolgáló hajdúknak 452 Ft
az órák kezelõinek 28 Ft
a városi õrség parancsnokának 70 Ft
a kutak javítására 300 Ft
a kútmesternek 50 Ft
a tanítónak 20 Ft
az éjjeliõröknek 60 Ft
Már 1570-ben a zsoldlistában felbukkant egy új mesterség képviselõje: a

belsõ vár személyzete között szerepelt egy órás is. A középkori kaputornyoknak
váltott õrsége volt. A kapualj, kapuszék, boltozatos helyiség, oldalán ülõfülkékkel.
Ha nyitva a kapu – békeidõben, nappal – itt „lõgéreztek” (portáskodtak) a vitéz le-
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gények. Szakállszárítónak is hívták. A kaput külsõ falán, a boltív fölött, általában cí-
mer díszítette. Váradi Antal pécsi visszaemlékezéseiben arról ír, hogy „minden he-
tivásárkor a városháza falára a mezítelen jobb kart a pallossal ábrázoló címert tûz-
tek ki, amely azt jelezte, hogy szabad királyi Pécs városa pallosjoggal bír, s jaj
annak, akire lesújt vele.” 1908-ban érdekes leletre bukkantak a Ferencesek utcájá-
ban. Az 52. számú ház kapuja elõtt a gyalogjáró szélénél, 40 cm mélységben meg-
találták az egykori városfal Szigeti kapuja külsõ nyílásának az ütközõjét, amely 1,1
m széles kõtömb, felülrõl lefelé húzódó széles bevágással. Az ütközõt 50 cm ma-
gasságig kibontották, majd betemették.

Pécs életében két fontos útvonal szerepelt. Az egyik a hegylábi, a kelet-nyu-
gati irányú, a másik dél felõl érkezett. Szabó Pál Zoltán szerint ez utóbbinak õsi csa-
pása a Málom felõl közeledõ, mely nem a mai város fõtere, hanem a Tettye felé tar-
tott és a Malom utcában folytatódott. A Széchenyi térre irányuló csak leágazás, korra
nézve a Malom utca tengelye az õsibb. A kelet-nyugat irányú útvonalnak az a legér-
tékesebb része, ahol a Malom utcát, régi értelemben a malom-sort metszi. A Király
utca kereskedett õsi idõben azzal, amit a szomszédos Puturluk-völgyben az ipar a
víz által hajtott gépek erejével termelt. Ez az útkeresztezõdés még a 20. században
is határt jelentett, mert a Széchenyi tértõl a Malom utcáig Király utcának, a Sörház ut-
cától a Katalinig pedig Kossuth Lajos utcának hívták a villamos-járta fõutcát.

A Budai kapu környéke
„A Budai kapun kívül a vízparton van néhány tímármûhely, melyek az anató-

liai Afjonkarahiszár város cserzõmûhelyeihez hasonlatosak” – írta Evlia cselebi. A
török uralom alatt az õslakosok kiszorultak a városból. A Tettye patak közelében
alakult ki a magyarok lakta városrész. A Budai kapun kívüli házakat palánk vette
körül. Ezen belül voltak a legjelentõsebb patakparti malmok is.

Minden városba irányuló forgalom a kapuk felé terelõdött. A keleti városkapu
elõtt a Tettye patak folyt, a patak fölött hídon, majd a kapun át vezetett az út a belvá-
rosba. A falon kívül, a kapuval szemben az elsõ ház vendégfogadó volt, már csak
azért is, hogy az utas, ha kapuzárás után érkezett, a közelben szállást találjon. (A
Budai kapunál a szomszédos vendéglõ azon a helyen állt, ahol a Malom utca
északkeleti sarkán egykor gyógyszertár mûködött.) A négyszáz négyszögölnyi tel-
ken álló elsõ osztályú ház Smekepér János kocsmáros tulajdona volt. 1806-ban
Kaiser Lõrincé lett, aki a korcsma-üzletet tovább vezette.

A város saját mészárszékei, melyekben a hentesek hatóságilag megszabott
áron és ellenõrizve mérték a húst, szintén a kapuk tõszomszédságában várták a
közönséget. A budai mészárszékek közös épületben, a Sörház utca délkeleti sar-
kán lévõ háznak a helyét foglalták el 58 négyszögölnyi területen, de ebbõl 1838-
ban Pucher József, a város régi sörházának akkor már tulajdonosa, 23 négyszög-
ölet megvett a várostól olyan korlátozással, hogy ha építkezni akar, a mészárszé-
kekbõl a hátsó kijárat és a padlásra való felmenetel számára megfelelõ hely szaba-
don hagyassék. Pucher József, a késõbbi „népszószóló”, lett a város elsõ ún.
árendás sörfõzõ mestere. A „régi sörfõzõ” a Sörház utca 4-ben mûködött. 1825-
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ben Princzlemajer Ferenc a korábban hússzékként üzemelõ 2-es számú épületbe,
az „új sörház”-ba költöztette a sörfõzõ berendezéseket.

Egy 1695-ben készült kamarai összeírás és a tímárház múzeummá való át-
építésekor talált lelet szerint a Budai külvárosban, közvetlenül a városkapu közelé-
ben, a Tettye-patak keleti oldalán, a Várostörténeti Múzeum telkének szomszédsá-
gában török temetõ volt. A Budai kapun belül a „név nélküli” (ma Nagy-Flórián)
utcában 19 ház állt. A kaputól nyugatra az elsõ, alul kõbõl falazott, kétboltozatú, fa-
zsindelyes, 45 forint értékû épület elõzõleg egy töröké volt, 1687-ben pedig önkénye-
sen Szvetkovics Horváth János lakta. A Kis utcában (ma Lyceum u.) a Budai kaputól
lefelé indulva kilenc egyszerû, velük szemben három jobb karban lévõ ház állott.

A török hódoltság megszûnése után – Radanay Mátyás hívására – négy pá-
los szerzetes telepedett le a városban. A pécsi püspök 120 forintért megvásárolta
az Irgalmasok temploma helyén állt egykori saroképületet, de ezt a rend hamaro-
san kénytelen volt a kapucinusoknak átengedni. Cserébe a Caraffa-bizottságtól
1698-ban a Budai kapu mellett lévõ Szent Erzsébet kórházat és templomot kapták,
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amely korábban török mecset, majd szerb templomként mûködött. A Budai kapunál
1704-ig maradhattak, mert a kuruc- és rácdúlás miatt el kellett hagyniuk a várost és
csak 1712-ben térhettek vissza.

A Budai kapu
A Budai kapu a Király utca végén, a keleti városfalon állt. Innen indult a

Buda felé vezetõ országút. A kaput a törökök Budin kapuszinak, a bosnyákok Bu-
din kapiának nevezték. A kaput este – télen kilenc, nyáron tíz órakor – bezárták,
mely idõpontot harangozás jelezte. 18. századi tanácsi jegyzõkönyvek így utal-
nak a kapura: 1722.IV.17.: Es solle der brun vor der Ofner Thor…; 1778.VI.3.: Bu-
dai kapun kívüli akasztó fán tull…; 1779.IV.16.: Budai kapun kívül, Akasztófa alatt
levõ malmát…

Pruner Ignác a Budai kaput, amely felvonóhíddal volt ellátva és elõtte fala-
zott barbakán állott, egyszerû toronynak ábrázolja, tetõzet nélkül. Alaprajzát 18.
századi térképek és részletfelvételek alapján ismerjük. Kis elõkapun át lehetett az
emeletes kaputornyot megközelíteni, õrsége a felsõ helyiségben tartózkodott. A to-
rony ablaka alatt óra mutatta az idõt. Több mint száz évvel a török megszállás után
is járt még ez az óra, pontosan mutatta és ütötte az idõt, ami azért is meglepõ, mert
a törökök irtóztak a harangütéstõl. Evlia cselebi 1663-ban arra panaszkodott, hogy
a Budai kapu fölött egy toronyban ütõ harang van, ezért El-hadzsi Hüszejn 1619-
ben épített dzsámijában kevés a nép. Pécs 1686. év októberi visszafoglalása során
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a fõ támadó oszlop, két ezred, a Budai kapu felõl, egy ezrednyi gyalogos a Siklósi
kapunál jutott a városba.

A 18. századig megszokott volt, hogy a városokba csak olyan kapukon lehe-
tett belépni, ahol a kereskedõknek vámot kellett fizetniük. Ez az aktus Pécsett nem
a városkapuknál, hanem keleten a Budai-, nyugaton a Szigeti vámõrháznál történt,
de a pécsi székesegyházi uradalom 1800-ban a Budai kapunál szedte a tizedboro-
kat. 1780-ban a város szabad királyi város rangra emelkedett, melyben a bor kulcs-
szerepet játszott. A pécsi szõlõk ebben az idõben is fõleg a Makárhegyre, a
Donátusra, Aranyhegyre, illetve Meszesre és környékére koncentrálódtak.

A szabad királyi városi rang kihirdetésére udvari küldöttség érkezett a város-
ba Vlasits Antal kamarai tanácsnok és Sauska Antal helytartótanácsi megbízott ve-
zetésével. „A pécsiek népes deputációja a város határában fogadta a magas rangú
vendégeket, majd a Budai kapu irányába vonultak. A menet élén 83 fõbõl álló ma-
gyar lovascsapat haladt, õket a horvát gyalogosok követték, majd a Kinszky-
lovasezred zenekara következett. A 90 német és 100 magyar gyalogos után 50 né-
met lovas zárta a sort. Valamennyien egyenruhában, díszes selyemzászlók alatt,
dobosok és kürtösök kíséretében vonultak. A csapatok után gárdisták, majd hatlo-
vas hintókon a királyi biztosok és hozzátartozóik haladtak. A város kapujánál Pécs
fõjegyzõje és bírája üdvözölte a küldöttséget, akik átadták a város kulcsait, melye-
ket rövid beszéd kíséretében adtak vissza a vezetõknek. A Havi-hegyen eldördül-
tek a tarackok és az ünneplõ tömeg között a fényes küldöttség a Nagy utcán (Király
u.) át a Fõ térre vonult.”

Rekonstrukciós elképzelések
A városkapukat lebontották, városképi jelentõségüket, szerepüket már csak

archív rajzok és írások idézik. 1943. július havában Esztergár Lajos polgármester
meghívásos pályázatot írt ki hõsi emlékmû vázlatterveinek készítésére. A meghí-
vottak között három pécsi építész is szerepelt: Gosztonyi Gyula, Kõszeghy Gyula
és ifj. Nendtvich Andor. A barbakán és a nyugati várárok területén felépítendõ em-
lékmûre mindhárman elfogadták a felkérést és a november 15-i határidõre benyúj-
tották terveiket. (A hõsi emlékmû nem valósult meg.) Kõszeghy Gyula „Mûleírás a
pécsi emlékmû Hõsök Kapuja tervéhez” címû pályázatát kiegészítette egy, a nyu-
gati és az északi várfalak kiszabadítására és bástyasétány építésére tett javaslat-
tal. (Kõszeghy Gyula nem maradt megvalósult kapu nélkül, az általa tervezett Me-
csek kaput 1937-ben avatták.)

Gosztonyi Gyula Pécs 17. századi történetét kutatva foglalkozott a város ka-
puival. A Szigeti kapu környéke címû 1944-es tanulmányban így ír: „Pécsett a Szi-
geti kapu az egyetlen, amely visszaállítható. Sem a Budai, sem az Északi vagy a
Siklósi kapu esetében nem történhet meg ez forgalmi és kisajátítási nehézségek
miatt. Ha pedig az egyetlen lehetõséget is elszalasztjuk, akkor Pécsnek le kell
mondania egy álomról, amely minden polgár lelkében ott lakozik. Le kell mondania
arról, hogy évezredes múltjára ne csak egy ókeresztény temetõ, egy monumentális
székesegyház, egy török-kori templom emlékeztessen, hanem polgári öntudatá-
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nak, polgári kereteinek jelképes bizonyítéka, egy festõi kaputorony és kapuív is a
városfal végigkígyózó szakaszán.” 1981-ben Gállos Orsolya számolt be egy, az
építész Mesteriskola tagjai számára kiírt ötletpályázat eredményérõl. A feladat pe-
dig a Kossuth Lajos utca Lyceum és Malom utca közötti szakaszán az egykori pé-
csi városfalban állott Budai Kapu rekonstrukciója. Pécs város Tanácsa díjat ajánlott
a legjobb ötletekért, a beküldött alkotásokat mûhelytanulmányokként kezelték. A
pályázatra érkezett kilenc elképzelés bírálója, egyszemélyes zsûrije Mario Botta,
Le Corbusier egykori asszisztense volt, a nyertes pedig a Mesteriskola két pécsi
tagja: Dévényi Sándor és Weiler Árpád, akik a régi, klasszikus kapukra emlékezte-
tõ építmény tervét a Kossuth Lajos utca mai képébe helyezték. Elképzelésük a
fennmaradt dokumentumokon nyugszik, alaprajzilag hiteles, mégis mai megoldást
kínál. Az óváros felõli oldalra valamilyen tükrözõ felületet képzeltek, hogy a város-
ból távozó annak látványával búcsúzhasson. Kutat terveztek a kapuzat közepére,
„A Múlt Mély Kútjá”-t, az építmény tetejét pedig üveggel fednék.

1983-ban újra hír lett a Budai kapu. A Pécs fõutcájában végzett közmû-re-
konstrukció során ismét belebotlottak a kapuvédmû alapfalaiba. Dücsõ Csilla ekkor
felidézte az építészeti tervet, beszámolt a Kárpáti Gábor által vezetett leletmentés-
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rõl és a kapuról mint a városban élõ közösségnek védelmet nyújtó szimbólumról,
mint a városfal legmarkánsabb részérõl írt.

2006-ig kellett várni, hogy ismét szóba kerüljön a keleti városkapu sorsa. „Az
én kulturális fõvárosom” ötletpályázatra az EKF-Pécs, 2010 program jegyében be-
adott 185. bírálati sorszámú, díjazott pályamûvel a Dévényi és Társa Építész Kft je-
lentkezett Pécs, Király utca 48–49., a Budai kapu rekonstrukciója címmel, melyben
a következõket javasolták: a városkapu teljes tömegben történõ bemutatása az
1980-as pályamûben foglaltak szerint, Mario Botta ajánlásával; a városkapu hom-
lokzati síkjának bemutatása a belváros felé tükrözõ, a Búza tér felé perforált,
transzparens kialakításban; az elõbbi megoldás egy emeleti fedett – zárt terasszal
kiegészítve, ahonnan a Király utca mindkét irányba belátható a belváros és a Búza
tér felé.

Mi valósult meg?
Az északi és nyugati vár-illetve városfal kiszabadítása városképi és közleke-

dési szempontból is rendkívül jelentõs változás. Kõszeghy Gyula 1943-as álma
egy, a hetvenes évek közepétõl napjainkig tartó folyamat részeként valósul meg,
mely a Klimo utca nyugati és a Petrezselyem utca déli házsorának bontásával kez-
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dõdött. A kétszintes Aradi vértanúk útját 1982–83 óta használhatjuk. Az Aradi
Vértanúk Szobrai Alapítvány közadakozásból 1991–99 között állította fel a 13 vér-
tanú pécsi mûvészek alkotta szobrait. A városfal északi tövében alakították ki a
Klebelsberg Kunoról elnevezett gyalogos sétányt. 1983-ban kezdték mélyíteni a
Kálvária domb alagútjának magszelvényét. 2000-re elkészült az északi elkerülõ
„félkörút” Hunyadi út – Ágoston tér közötti szakasza, megvalósítva a városfal
rekonstrukcióját és a falon kívül Szentágothai János nevét viselõ sétányt. 2006-
ban Északi és Nyugati városfal-sétány létesült a falakon belül. Palotás József
Keltaur-szobra 2008-ban került a helyére, utalva a rómaiakat megelõzõ kelta jelen-
létre.

A városkapuk fekete gránit emléktábláit 1997–98-ban helyezték el. 1997-
ben a Budai kapuét a Castor Rt, 1998-ban a Szigeti és a Siklósi kapuét a Hungária
Biztosító Rt., valamint a Mezõbank Rt, a Vas kapuét a Mezõbank Rt és a Hungária
Biztosító támogatásával.

A keleti kapu nevét a Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Speciális Szakiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény viseli.

A Dévényi és Társa Kft. 2006 márciusában építési engedélyezési tervet ké-
szített a Király utca közterületi kialakítására a Lyceum utcától a Búza térig. 2008-
ban az EKF Városrész megújítása címen bõvült a közterületre szóló pályázat, mely
a korábbi, 2006-ban jogerõs építési engedélyt kapott tervet mint adottságot kezel-
te. A Király utcának a Lyceumtól a Felsõmalom utcáig terjedõ szakaszán lehetõség
nyílt a középkori Budai városkapu elvi, rekonstrukciós, az utcaburkolatban történõ
megjelenítésére az Ács Zsófia által vezetett hitelesítõ régészeti feltárást és a köz-
mûvek áthelyezését követõen a Dévényi-iroda tervei alapján. A kapuépítmények
és a városfal alaprajzát az eredeti tettyei mészkõhöz hasonló bükkösdi kõbõl,
ciklop alakzatban, fûrészelt felületképzéssel jelzik. A kapuépítmény padozata ba-
zalt nagykockakõ. Az északi és a déli falak síkjában vonalszerû világítótesteket
süllyesztettek a járószintbe, ezek fénysávja a kaputorony belsõ terét érzékeltetik. A
kapu északkeleti sarkán egy, a burkolatból kiemelkedõ terméskõ térplasztikán he-
lyezték el Pécs középkori városkapuját és kulcsait ábrázoló tömbkõ címerpajzsát
(az Aradi Vértanúk Szobrai Alapítvány és az I-Axis Kft adománya, Guth József kõ-
faragó mester munkája), melynek mintájául városunk 1445-ös pecsétje szolgált.
Az egykori vizesárkon átívelõ felvonóhidat itatott akácgerendákkal, kétoldalt a né-
hai árok medrét öntött aszfalttal jelzik. (Holub József: Pécs város pecsétjei 437. p.:
„Bécs város hatósága 1445 tavaszán Anton Hamman pécsi polgár és anyósa bécsi in-
gatlana tárgyában Pécs városához fordult felvilágosításért, s ennek bírája és tanácsa
[Richter und Rat der Stadt zu Funfkirchen] június 12-én kelt levelében írta meg válaszát.
Ennek köszönhetjük, hogy Pécs középkori pecsétjét ismerjük. A levél lezárására hasz-
nált 35 mm átmérõjû zöld viaszpecséten, amely elég épen maradt meg, ormos kaputo-
rony, a kapu fölött rácsozat, a toronytól jobbra és balra ugyancsak ormos várfalrészlet,
az egész fölött pedig két keresztbe tett kulcs látható. A pecsétnek vonalas körökbe fog-
lalt körirata: + SIGILLUM CIVITATIS QUINQUEECCLESIENSIS, ezt azonban a pecsét-
metszõ fordítva, jobb felé kezdve véste, s így a lenyomaton bal felé olvasható.”)
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Ehhez a szakaszhoz tartozóan a Király, a Lyceum és a Nagy-Flórián utcák
keresztezõdésében négy darab ú.n. „Írott kõ” került elhelyezésre egy 6,60 × 6,60
méteres négyzet sarkain felállítva. Az iratos köveket süllyesztett tömbkõsáv köti
össze, a négyzet betéte nagykockakõ burkolat. Minden egyes Írott kõ négy oldala
egy-egy Pécshez kötõdõ költõ – Bertók László által válogatott – versének néhány
soros idézetét viseli vésett-festett betûk formájában, az alábbi sorrendben:

ÉNy-i sarok: Janus Pannonius ÉK-i sarok: Takáts Gyula
Weöres Sándor Pálinkás György
Babits Mihály Bárdosi Németh János
Csordás Gábor Virág Benedek

DNy-i sarok: Csorba Gyõzõ DK-i sarok: Kocsis László
Parti Nagy Lajos Lovász Pál
Arató Károly Pákolitz István
Bertók László Galambos László

A budai városkapu – az egykori Porte de Buda – emlékmûvét, a városban
élõ közösség védelmének szimbólumát, 2010 nyarán adták át Pécs polgárainak.
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FAZEKAS IMRE

FEJEZETEK A MECSEK ÁLLATVILÁGÁNAK
KUTATÁSÁBÓL

A Pécs városa fölött magasodó, megannyi ritkaságot rejtegetõ Mecsek, mint-
egy szubmediterrán sziget, sajátos állatvilágnak biztosít élõhelyet. A Pannon élet-
földrajzi régióban több állatfaj itt éri el földrajzi elterjedésének határvonalát. A szikla-
gyepek, a karsztbokorerdõk és balkáni hatás alatt álló mecseki erdõtársulások már a
19. század elején felkeltették a hazai- és európai zoológusok érdeklõdését. Pécs és
környéke nemcsak az évezredes kultúrák találkozásának szintre, hanem a jégkor-
szak utáni faunamozgások „lépegetõ köve”, közvetítõje és menedékhelye.

A Mecsek állatvilágának kiemelkedõ kutatója Gebhardt Antal (*1887 †1972)
a 20. század elsõ felében felismerte, hogy a Mecsek különleges helyzetet foglal el

72

Gebhardt Antal (1887–1972)

72
2010-04_Tel_composite.prn
D:\00_Munka\Pecsi Szemle\2010-04-Tel\2010-04_Tel_10.vp
Wednesday, November 24, 2010 1:32:12 PM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



a Pannon-medencében. Megállapította, hogy a hegység állatföldrajzi helyzetét
csak akkor lehet megnyugtatóan tisztázni, ha elvégezzük a fauna részletes feltárá-
sát és a faunaelemek analízisét. Megítélése szerint ”…A Mecsek hegység rendkí-
vül érdekes állatvilágát már közel egy évszázad óta a legkiválóbb magyar termé-
szettudósok tanulmányozták. Joggal feltételezhetõ, hogy egy évszázad folyamán
annyi természetbúvár a Mecsek hegységben a faunakutatásnak csaknem minden
problémáját megoldotta. Ezzel szemben a valóság inkább az, hogy az elért ered-
mények ellenére is csak a munka kezdetén vagyunk. Nagyon sok állattörzs él a
Mecsekben, melynek egyetlen képviselõjét sem ismerjük.”

Egyik tanulmányában így fogalmazott: „Az eddigi kutatómunka eredménye
kétségtelenül arra utal, hogy a Mecsek hegységet – beleértve a Villányi-hegységet
is, de kihagyva a Fruska Gorát – önálló faunajárásnak (Sopianicum) kell tekinte-
nünk, mert hazánk területén nem akad még egy olyan vidék, melynek állatföldrajzi
kapcsolatai annyira szerteágazóak, faunája annyira kevert volna, mint a Mecseké.
Más kérdés azonban, hogy ez ekként körülhatárolt faunajárás melyik magasabb ál-
latföldrajzi faunakörzetbe soroljuk.”

A középkortól a millennium idõszakáig
A mecseki állatvilágot érintõ elsõ írásos emlékeknek azokat az inkább szépiro-

dalmi vonatkozásban emlegetett költeményeket kell tekintenünk, melyeket a XV. szá-
zadban nemzetközi szinten is elismert Janus Pannonius (*1434 †1472), 1460–1472-ig
pécsi püspök írt, a legnagyobb valószínûséggel Nádasdon – a jelenlegi Mecsek-
nádasd környékén – az ott lefolyt vadászatokról.

A 19. században, elsõsorban csak amatõr természetbarátok, „különckö-
dõknek”, „bogarasoknak” tekintett lepkészek, voltaképpen lelkes és tudós orvo-
sok, gyógyszerészek, tanárok foglalkoztak az állatvilág tanulmányozásával. A
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyûlésének Munkálataiból kitû-
nik, hogy Nendtvich Tamás (*1782 †1858) gyógyszerész az elsõ olyan mecseki
természetbúvár, aki nemcsak florisztikai tekintetben, de faunisztikai vonatkozás-
ban is értékes munkát végzett. Egy 1845-ben Pécsett ülésezõ vándorgyûlésen
elhangzott „Pécsnek lepkéi és vidékökhezi viszonyaik” c. elõadásában kimutatta,
hogy 795 különféle lepkefaj, 85 lepkecsalád képviselõje él Pécsett és környékén.
Gyûjtéseinek anyagát, válogatott példányokban a nagygyûlés neves résztvevõi
(pl. Jedlik Ányos, Frivaldszky Imre, Petényi Salamon, Xantus János, Entz Fe-
renc) elõtt is kiállította.

A millennium idõszakának kiemelkedõ mecseki lepkésze volt Viertl Adalbert
(*1813 †1900), nyugalmazott katonatiszt, aki 1897-ben és 1898-ban a Rovartani
Lapokban már több mint 600 fajt ismertetett. Az õ nevét õrzi a Paraboarmia viertlii
nevû, tölgyesekben élõ araszolólepke felfedezése. Abafi-Aigner Lajos, Pável Já-
nos és Uhrik Nándor (1896) a „Fauna Regni Hungariae” Lepidoptera fejezetében
sok pécsi adatot vett át Nendtvich és Viertl dolgozataiból. Külön ki kell emelnünk
Kaufmann Ernõ (*1849 †1928) nevét. A kiváló bogarász hírében álló pécsszabolcsi
orvos 1883-ban indította el az elsõ magyar nyelvû rovartani folyóiratot, a Rova-
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rászati Lapokat. Két maradandó mûvét a „Képek a Mecsek-hegység bogárvilágá-
ból” és a „Pécs város és Baranyavármegye bogárfaunája” címmel 1914-ben jelen-
tette meg a „Mecsek-Egyesület” és a Pécs-Baranya Megyei Múzeum-Egyesület. A
mecseki legyek és szúnyogok kutatásában úttörõ munkát végzett Thalhammer Já-
nos (*1847 †1934), a pécsi jezsuita gimnázium matematika és természetrajz taná-
ra. Nemzetközi vonatkozásokban is kiemelkedõ, 22 évi pécsi tanárkodásának ideje
alatt gyûjtött sok ezernyi anyaga a Nemzeti Múzeumba került, de 1956 novemberé-
ben pusztító tûzvészben nagy károkat szenvedett. Thalhammer korának neves
dipterológus szakembere volt, számos külföldi specialistával állt kapcsolatban. Ha-
lála elõtt, saját gyûjteményérõl kézírásos „katalógust” készítetett, melyrõl Gebhardt
Antal 1962-ben a JPM Évkönyvében tanulmányt jelentetett meg.

Fészekodú gyár a Mecsekben
A mecseki madarak megismerésének, védelmének nemes gondolata és

gyakorlata a 20. század elejére nyúlik vissza Kühnel Márton a Bajorországból átte-
lepült vízimolnár fia 1904-ben Kárászon, Hermann Ottó és Csörgei Titusz útmuta-
tásai alapján megalapította Magyarország elsõ fészekodú gyárát. Kühnel Márton
odúival és etetõivel részt vett a milánói és a barcelonai világkiállításon, s mindkét
helyrõl aranyéremmel tért haza. Sikerei felkeltették a Magyar Filmiroda figyelmét
is, s az 1930-as években mozifilmet forgattak a Kelet-Mecsekben a madarak életé-
rõl és védelmérõl.

Nem tudjuk, hogy a kárászi természetvédõ Kühnel Márton vajon ismerte-e a
Mecsek déli oldalán, Pécsváradon élõ Agárdi Edét, akit tudománytörténetileg az
elsõ olyan helyben lakó természetbúvár volt, aki a két világháború között országos
hírû ornitológussá vált. Az Õ publikációi nyomán vált ismertté elõször a Kelet-Me-
csek madárfaunája.

A 20. század második felében a mecseki rovarászok egyik meghatározó
alakja volt Wéber Mihály, a Pécsi Tanárképzõ Fõiskola tanára. Az 1955/56-os tan-
évben fénycsapdázási módszerrel, a fényre repülõ rovarok faji- és csoportstruktú-
rájának tanulmányozásával a mecseki fauna összetételére vonatkozóan tárt fel
adatokat. Az automatikus fénycsapdázás módszerével gyûjtött anyag és a meteo-
rológiai viszonyok összevetésével a légtömegfajtáknak a rovarok mobilitására ki-
fejtett hatásait és ezen keresztül a biometeorológia egyes kérdéseit tanulmányoz-
ta. A fénycsapdázással gyûjtött anyagból különös érdeklõdéssel és alapossággal
dolgozta fel a kétszárnyú rovarok egyes családjait. Az Empididae, Dolichopodidae
légycsaládokról írt határozókönyveit az Akadémiai Kiadó jelentette meg a Magyar-
ország Állatvilága sorozatban, mintegy 250 kiváló minõségû eredeti ábrával. Wéber
Mihály, hasonlóan Gebhardt Antalhoz, az elsõ baranyai zooológusok közé tarto-
zott, aki megpróbálta összefoglalni a Mecsek vázlatos faunaképét. Felismerte a ku-
tatások hiátusait, amikor így fogalmazott: „...Baranya állatvilágának viszonylagos
gazdagsága, változatossága a kutatók elõtt közismert, s mégis az elmúlt évtize-
dekben folyt intenzívebb kutatások ellenére – különösen egyes, fõként alacso-
nyabb rendû állatcsoportok feltárása – még a jövõ feladata.”
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A mecseki rovarászok legendás személyisége volt Balogh Imre (*1908 †1995).
1955 augusztusában Budapestrõl került a Pécsi Tanárképzõ Fõiskolára, ahol egé-
szen 1973-as nyugdíjazásáig az állattani tanszéken tanított. Lepkegyûjteménye az
évtizedek során az ország legnagyobb magángyûjteményévé vált, amelyet hatósági
védelem alá is helyeztek. A ’80-as évek végére több mint 200 rovardobozban sora-
koztak a példásan preparált és meghatározott példányok a budapesti Bosnyák utcai
lakásban. Balogh Imre halála után a teljes gyûjteményt a Magyar Természettudomá-
nyi Múzeum vásárolta meg.

Balogh Imre szerteágazó tanári és kutatói munkásságát igen nehéz néhány
sorban összefoglalni. Amikor a Magyar Rovartani Társaság 1973. december 21-én
megtartott 451. szakülésén, Bognár Sándor elnök, Balogh Imrének átadta a „Fri-
valdszky-emlékérem ezüst fokozatát”, életmûvét így méltatta: „Mint a fényes múltú
magyar lepidopterológus-gárdának és a Magyar Rovartani Társaság egyik oszlo-
pos és talán legaktívabb tagja, nevét a hazai lepkészet lapjaira sokrétûen érdemes
tevékenységének eredményeivel írta be. Buzgón gyûjtve hazánk minden vidékén,
ma a legnagyobb és legértékesebb védett lepkegyûjtemény tulajdonosa lett; megfi-
gyeléseirõl és eredményeirõl sokszor számolt be Társaságunk elõadó ülésein;
gazdag tapasztalatait bõ kézzel adja át fiatal entomológusainknak, tudását hallga-
tóinak. Faunisztikai-történeti terjedelmes dolgozatai fõként hazánk hegyvidékeinek
lepkefaunáját dolgozták fel…” Balogh Imre egyik legjelentõsebb tanulmányát a
Mecsek lepkéirõl írta 1978-ban.
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1975-ben, „A Mecsek és környéke természeti képének tanulmányozási ter-
ve” címû dolgozatában Uherkovich Ákos, a Janus Pannonius Múzeum muzeológu-
sa meghirdette a hegység és környékének klimatológiai, növényzeti és állattani fel-
tárását. Sajnos a kutatások a Mecseket csak részben érintették. A munkálatok a
Barcsi Õsborókás Tájvédelmi Körzetre, a Dráva-síkra és Villányi-hegységre kon-
centrálódtak. Nagy hiányossága volt a programnak, hogy a Dél-Dunántúlon fau-
nisztikailag, ökológiailag és állatföldrajzilag kiemelkedõ Mecsek esetében a célok
és feladatok nem jelentek meg karakteresen. Gebhardt Antalnak és kortársainak,
sõt elõdeinek kiemelkedõ munkássága még csak említésre sem került, holott ez
volt a legbiztosabb alap a sikeres kutatások folytatására és befejezésére.

Új utak Mecsek kutatásban
A ’80-as években új fejezet kezdõdött el a mecseki természettudományos

múzeológiában. Kifejezetten mecseki kutatásokra összpontosító új periodika indult
Folia Comloensis címmel. A hegység kutatói a JPM Évkönyveiben és a Folia
Comloensis periodikában jelentették meg a legkülönbözõbb állattani csoportokról
szóló tanulmányaikat, de az átfogó faunakép, az egységes mecseki kötet váratott
magára. Az elmondott anomáliák alapján fogalmazódott meg, hogy a Mecsekre vo-
natkozó ez idáig megjelent publikációk, gyûjteményi anyagok, és az újabb gyûjté-
sek alapján önálló kötetben kell a hegység állatvilágát bemutatni.

Jelen sorok írója 2000 táján kezdte el a „Mecsek állatvilága” címû könyvsoro-
zat kiadásának szervezését. Az elsõ kötet 2006-ban jelent meg. Ebben 19 kutató
3420 állatfaj faunisztikai, ökológiai, állatföldrajzi és természetvédelmi adatait közölte.
Közülük 12 faj újnak bizonyult Magyarországon, 33 pedig korábban teljesen ismeret-
len volt a Mecsekbõl. Külön érdeme volt a vaskos könyvnek, hogy 365 védett illetve
fokozottan védett faj elterjedési és biológiai adatai váltak közkincsé. A kiadvány
rendszertani sorrendben ismertette a feldolgozott taxonokat a medveállatkáktól a
kisemlõsökig. 2007-ben elhagyta a nyomdát a második kötet is, amelyben újabb
2500 állatfaj került feldolgozásra. A zoológusok arról számoltak be, hogy tucatjával
tûnnek el a Mecsek fajai, s egyes taxonok népessége már alig éri el az észlelési kü-
szöböt. A 2008. évi harmadik kötet nyitánya lett a tematikus monográfiáknak. Tóth
Sándor, a Bakonyi Természettudományi Múzeum nyugalmazott igazgatója, a me-
cseki zengõlégy (Syrphidae) fauna kutatástörténetérõl, állatföldrajzáról, mennyiségi
és minõségi összetételérõl írt példaértékû összefoglalót, amely akár évtizedek mul-
tával is kézikönyve lehet a térség kutatóinak.

Irodalom
Fazekas I., 2006: A Mecsek állatvilágának kutatása. – Folia Comloensis 15: 1-14.
Fazekas I., 2010: A Mecsek állatvilágáról. – Természettudományi Közlöny 141 (9):
425-426.
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„VESZTETT HÁBORÚ ÉS FORRADALMAK UTÁNI
VISZONYOK”

Arató Jenõ visszaemlékezései 1921–1945. III. rész

Pécs politikai helyzete az 1930-as években
A pécsi városi politika? Még kevéssé érdekel, mint az országos politika. A

városnak, lehet mondani, korlátlan ura Visnya Ernõ, a Pécsi Takarékpénztár nagy-
hatalmú elnökigazgatója. Visnya a Pécsi Takarékpénztárnál futja be Pályáját. Az
elegáns és vivõr (francia kifejezés, jelentése életmûvész ) bankfiút esze, ügyessé-
ge, nagy üzleti érzéke rohamosan viszi elõre, s aránylag rövid idõ alatt a Pécsi Ta-
karékpénztár vezérigazgatója lesz. Vezetése alatt a takarékpénztár nem csak
megússza az inflációt, de megerõsödve kerül ki belõle. Sorra magába olvasztja a
többi pécsi pénzintézeteket, a Kereskedelmi és Iparbankot, a Délmagyarországi
Takarékpénztárt, a Dunántúli Bankot, s több más vidéki pénzintézetet, s az 1930-
as években a Pécsi Takarékpénztár úgy áll itt az élén Visnya Ernõvel, akkor már el-
nökigazgatóval, mint a vidék egyik legnagyobb, legerõsebb pénzintézete. Visnya
Ernõ szava döntõ súllyal bír gazdasági és pénzügyi kérdésekben. De Õ nem elég-
szik meg ezzel, többre, politikai hatalomra is törekszik. Megalakítja a Pécsi Keresz-
tény Polgári és Munkáspártot, s a törvényhatósági bizottsági választásokon legá-
zolja a Komócsy kanonok körüli csoportosuló független elemeket. Igaz, hogy ezek
vereségében nagy része van Komócsy kétbalkezes politikájának is. A szociálde-
mokraták közül is csupán mutatóba kerülnek be egy-ketten a Törvényhatósági Bi-
zottságba. Amelynek nagy többsége Visnya Ernõ embereibõl áll, s csak természe-
tes, hogy az ilyenképp alakult Törvényhatósági Bizottság az érdemes Visy László
volt fõispánnal szemben Visnya Ernõt küldi be a város képviseletében a felsõház-
ba. A magas, kövérkés, pufók arcú, csontkeretes pápaszemes férfi kizárólagosan
dönt a város minden ügyében-dolgában és feltétlenül uralja a város kereskedel-
mét, iparát, pénzpiacát. Korábban is voltak a városban érdemes férfiak, akiknek
szava döntõ súllyal bírt a város ügyeiben, de olyan hatalmat, amilyennel Visnya
Ernõ bír, soha senki kezében nem tartott. Fõispánok, polgármesterek jönnek-men-
nek, változnak, de Visnya Ernõ változatlanul helyén áll és megszabja mi történjék a
városban.

Az eszes, okos, energikus, de mellette diplomatikus dr. Keresztes-Fischer Fe-
renc fõispánt 1937-ben belügyminiszternek nevezik ki (a Pécsi Takarékpénztár volt
ügyészének magas állásban bõven lesz módja meghálálni Visnya Ernõnek, hogy fõ-
ispánságának 10 éve alatt finanszírozta), utódja gr. Szapáry Lajos pestmegyei föld-
birtokos lesz, a vékony arisztokratikus megjelenésû férfi azonban sehogysem találja
fel magát ebben az erõsen polgári városban. De a városiak sem tudnak iránta felme-
legedni, rövidesen távozik is a fõispáni székbõl. Helyébe a siklósi várurat gr.
Benyovszky Móricot nevezik ki fõispánnak. Harmadszor foglalja el a fõispáni széket,
elõször 1906-ban, másodszor 1917-ben, harmadszor 1935-ben. A magas elegáns,
himlõhelyes arcú, érdekes megjelenésû férfit ismerik és szeretik a városban, de har-
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madik fõispánsága rövid ideig tart, 1936-ban meghal. Ekkor a nyers modorú, rideg
Horváth István pécsi fõszolgabírót nevezik ki fõispánnak. Horváthot 1938-ban alis-
pánnak választják meg, a nyugalomba vonuló méltóságos megjelenésû, nagymûvelt-
ségû Fischer Bélát váltja fel az alispáni székben. Ekkor Blaskovich Iván sásdi fõszol-
gabíró lesz a megye, Nikolics Mihály pedig a város fõispánja. Blaskovich fölényes
modorú, gõgös, de igen eszes ember. Nikolics Fabinyi pénzügyminiszternek volt a
titkárja, s a városban nem sok bizalommal fogadják az elegáns fiatalembert, akiben
van valami jampeces vonás. Rövidesen azonban kiderül, hogy nagyvonalú, okos és
komoly férfi, aki meg tud gyökerezni a városban, s örülnek, amikor Blaskovich Iván
távozása után Baranyamegye fõispánjának is kinevezik.

Változnak a polgármesterek is, Nendtvich Andor, ez a szorgalmas, pontos, de
hideg száraz, álmosító beszédû nyárspolgár, 30 éves polgármesterkedés után nyu-
galomba vonul. Helyét Makay István foglalja el, aki mindenben ellentéte Nendtvich-
nek. Bohém természetû causeur (francia kifejezés, ejtsd kozõr, jelentése szellemes
csevegõ, társasági életet élõ férfi), aki szellemességével képes egy nagy társaságot
elszórakoztatni, ragyogó szónok, aki nem csupán közhelyeket öltöztet szónoki for-
mába, de gondolatai is vannak. A pécsi árvaházban nevelkedett, szegény apátlan,
anyátlan árvát esze, érdekes, színes egyénisége emeli a polgármesteri székbe.
Mondom fõispánok, polgármesterek jönnek-mennek, változnak, de bárki lesz fõis-
pán, vagy polgármester, a város ura marad változatlanul Visnya Ernõ. Hát érdemes
városi politikával foglalkozni?

Az 1930-as években Pécsett is elkezdenek a nyilasok mozgolódni, de jelen-
tõségre nem tudnak emelkedni. Pár selejtes ember a vezetõjük, kevesen is van-
nak, s a város józan gondolkodású polgársága mereven elzárkózik a nyilas propa-
ganda, s a nyilas eszmék elõl. De viszont, ha a polgárság nem is vesz tudomást a
nyilasokról, a felvilágosult és szabadelvû polgári hagyományokhoz sem tartja ma-
gát, hanem hûségesen és kritika nélkül követi az egyre inkább jobb felé tolódó kor-
mányzatot. Különösen Imrédy Bélának van sok bámulója. Nem akad a városban
egy hang, amely felszólalna a polgári jogegyenlõséget durván sértõ zsidótörvé-
nyek ellen, s az antiszemitizmus egyre erõsebb lesz, egyre szélesebb hullámokat
vet a polgárság körében. Hogy a városban mennyire jobb felé tolódott a hangulat,
legjobban megnyilvánul az 1939 májusában tartott országgyûlési választáson,
amelyen itt Pécsett valóságos jobboldali gátszakadás következik be, Megtörténik
ebben a nagy ipari városban az elképzelhetetlen. Esztergályos János szociálde-
mokrata képviselõ megbukik és két erõsen jobboldali embert választanak meg,
Imrédy Béla volt miniszterelnököt és dr. Somogyi Ferenc egyetemi magántanárt.
Ez a választás azt mutatja, hogy a munkásegység megszûnt, a munkásságban is
tért nyertek a jobboldali eszmék, s Imrédy és Somogyi részben munkásszavaza-
tokkal tudtak gyõzni. Nem, valóban nem érdemes a városi politikával foglalkozni!

Jogi pályája, Pécs jogszolgáltató szerveirõl
1939. február 2-án megjön végre a táblabírói kinevezésem. Engem és dr.

Meszlényi Károly elnöki titkárt kineveztek táblabírónak. Barátomat Szendrõdi Re-
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zsõ törvényszéki bírót a törvényszékhez1 tanácselnöknek, dr. Krassóy Béla tör-
vényszéki bírót a táblához2 elnöki titkárnak. Laci öcsémet pedig a Sásdi Járásbíró-
sághoz járásbírónak. Magda szigetvári ügyvéd azzal jön be hozzánk gratulálni,
milyen szép, hogy az apát és a fiút egy napon nevezték ki. Megmagyarázom neki,
hogy az a Laci öcsém és nem a fiam. (…) Február 6-án az ítélõtábla teljes ülésén
én és dr. Meszlényi Károly letesszük a hivatali esküt, szívünkre tett kézzel egymás-
után elmondjuk az elõttünk felolvasott hivatali esküt. Az aktusnál a parádét a daliás
termetû, hatalmas bajszú Almády Illés táblai kapus szolgáltatja, aki meggypiros
magyar ruhában piros leffentyûs kucsmában ott áll a hátunk mögött, kevélyen tartja
a nagy ezüstfejû portásbotot. (Régi vicc a táblán, minden újonnan esküvõtõl meg-
kérdezik, tõlem is: Tudod-e miért áll Almády Illés a nagy bottal a hátad mögött?
Hogyha netán hamisan esküdnél, mindjárt fejbe vágjon vele.) Eskütétel után Szabó
táblai elnök szép szavakkal köszönt bennünket. Kifejezzük köszönetünket a meleg
üdvözlésért és azzal vége a ceremóniának. Eskütétel után végigjárom a táblát és a
fõügyészeket, s bemutatkozom az uraknak. Ugyan csak formális bemutatkozásról
van szó, hiszen ismerek mindenkit, mint ahogy engem is ismer mindenki, a legtöbb
úrral személyes jó barátságban vagyok. Utána lemegyek a törvényszékre és elbú-
csúzom a törvényszéki és járásbírósági uraktól. Egy kissé meghatódva nézem a
törvényszék öreg épületét, több, mint 25 évet töltöttem el falai között. Igaz, hogy eb-
bõl négy és fél évet a háború és a hadifogság ideje alatt csupán formailag. Hosszú,
hosszú éveken át jártam a sötét, rideg folyosóit, ültem különbözõ szobáiban, s
most amikor távozom innen, úgy érzem életem javát hagyom itt ebben az öreg csú-
nya, s mégis szívünkhöz nõtt épületben.

Az én tanácselnököm Fesztl Nándor egész más stílusú ember. Nyugodt, hig-
gadt, nagyvonalú, eszes ember kitûnõ bíró, nagyon sokat tud, viszont a munkában
cseppet sem erõlteti meg magát. Még a törvényszéken dolgozik, amikor valami ki-
sebb tûz támad, amelyet azonnal elfojtanak. Reggel amikor bejön a hivatalba, újsá-
golják neki, hogy mi történt, mire azt kérdi, legalább bedobáltátok az aktákat a tûz-
be? – Mint törvényszéki bíró híres volt kurta ítéleteirõl, de ezek a kurta ítéletek
bámulatosan összefoglalták egy-egy nagy per gyakran ugyancsak összekuszált
anyagát és ítéleteiben biztos szemmel találta meg az anyagi igazságot. A táblán,
ahol túlságosan is terjengõs ítéletek születtek, az öregurak dörmögtek az ítélet rö-
vidsége miatt, de mégis ritkaság volt, ha egy ítéletét megváltoztatták. Aránylag fia-
talon felkerül a táblára, még pedig a III. tanácsba, amelynek másik tagja Gellér Ottó
hozzá hasonló nagyvonalú ember, nem csoda ha e két kitûnõ és eszes bíró mellett
igen nagy tekintélye volt a Makara Tanácsnak. (A III. tanácsban dolgozott valami-
kor régen 1910 körül édesapám is.) Makara Iván nyugdíjba vonulása után kineve-
zik Fesztlt tanácselnöknek és átveszi a tanács vezetését, helyébe dr. Páva István
elnöki titkárt nevezik ki bírónak a tanácsba, majd Gellér Ottó is nyugalomba megy,
ennek a helyét meg most én foglalom el. Mondom nagyvonalú, igen eszes ember
Fesztl. Könnyû neki, mondják az ügyvédek, neki két feje van (t.i. kopasz fején egy
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meglehetõsen nagy zsírdaganat éktelenkedik), a részletekkel nem sokat törõdik,
ezt teljesen rábízza az elõadó bíróra, ami bizonyos felelõsséggel jár, mert az elõ-
adónak éppen ezért kitûnõen kell ismerni a per minden apró részletét. Az írásba
foglalt ítéletet mindig elfogadja, eszébe sem jut, hogy rá oktrojálja (ráerõszakolja,
rákényszeríti) saját gondolatait, az ítéletet szerkesztõ bíróra. (…)

A tanács másik tagja Páva István somogyi származású. Az atyja Jankovich-
Bésán öreglaki uradalmában volt gazdatiszt, talán Buzsákon, s ugyanabban az
uradalomban, amelyben Adamecz Imre bácsi is szolgált. Diákkoromban Vitya
pusztán többször hallottam emlegetni Páváék nevét. Találkozni azonban sosem
találkoztam velük. Kaposváron volt törvényszéki bíró, onnan hozta be Konczwald
táblai elnök (akivel felesége révén valami távoli atyafiságban volt), elnöki titkárnak,
s kb. 2–3 évvel ezelõtt nevezték ki táblabírónak. Meggyõzõdéses legitimista, Ottó-
ról állandóan per Õfelsége beszél, különben nyugodt fellépésû, higgadt modorú
férfi, s jó bíró.

A tábla 1941. május 5-én ünnepli fennállásának 50 éves évfordulóját. 1891
évben a nagy (és Erdély kivételével, amelynek Marosvásárhelyen saját táblája
volt), az egész országra kiterjedõ budapesti táblát decentralizálják és a budapesti
tábla mellett Szegeden, Gyõrben, Kassán, Temesváron, Kolozsváron, Pozsony-
ban, Nagyváradon és Pécsett új táblákat létesítenek. A Pécsett felállításra kerülõ
ítélõtáblát a Széchenyi téren épült, eredetileg a rendõrségnek szánt nagy kéteme-
letes épületben (jelenlegi székházunkban) helyezik el, és 1891. május 5-én nagy
ünnepélyességgel nyitják meg. Parádés Veni sancte, amelyet Dulánszky püspök
mond, ünnepélyes megnyitó ülés, amelyen vendégként részt vesznek a város és a
megye elõkelõségei. Nagy dísz-bankett képezi a megnyitási ünnepség programját,
a háborús viszonyok között sokkal egyszerûbben ünnepeljük meg az 50 éves év-
fordulót, csupán ünnepélyes emlékülést tartunk, amelyen Jäger táblai elnök múltra
visszatekintõ szép és okos beszédet mond. A teljes ülés nevezetessége, hogy
megjelenik azon dr. Zsabokorszky Ferenc ny. táblai tanácselnök is. Egy 94-95 év
felé járó, fehér hajú, nagyot halló öregúr, aki 1891-ben az újonnan felállított táblá-
hoz neveztek ki táblabírónak, s aki mint ilyen részt vett az alakuló ülésen is. Az ak-
kori bírák közül az egyedüli, aki még életben van. A többiek már mind eltávoztak az
élõk sorából. Egy kicsit meghatódva nézem az öregurat, aki már 50 évvel ezelõtt itt
ült, ugyanebben a teremben, ahol most ülésezünk.

Amikor a táblára kerülök meglehetõsen nehéz viszonyok közé jutok. A tábla-
bírói állás elég hosszú idõn át volt betöltetlen, viszont Fesztl szorgalmasan szignál-
ja a pereket, a kinevezendõ bíróra és így hatalmas pertömeg vár. Nagyon sokat kell
dolgoznom, amíg fel tudom dolgozni a nagy tömeg pert, de aztán kényelmesebb
lesz a helyzetem. Vannak ugyan nagy és nehéz pereim (fõleg a részvényjogi és
építkezési perek), de túlnyomó részük nem okoz nehézséget és számuk sem túlsá-
gosan sok, kényelmesen el tudok készülni velük. Fellebbezési és felülvizsgálati íté-
leteim száma évenként átlagosan 80 körül mozog, amelyhez még felfolyamodások
folytán átlagosan 30 végzés járul. Általában Fesztl, Páva és én nagyon jól megért-
jük egymást, s a legnagyobb harmóniában dolgozunk együtt és ez megkönnyíti,
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kellemesebbé teszi munkámat. (…) Fesztl Nándor betöltve 70. évét 1942. január
1-jével nyugdíjba megy, helyette új tanácselnököt kapunk, Bögös Lajos személyé-
ben. Bögös korábban a Mohácsi Járásbíróság elnöke volt, s innen került fel a táblá-
ra. 1939. decemberében tanácselnöknek nevezik ki a II. tanácshoz, amelyet már
mint idõs táblabíró is vezetett, most pedig Fesztl nyugalomba vonulásával rábízzák
a mi tanácsunkat, a III. tanácsot. (…) A tanács 1944. április 1-ig áll fenn. A háborús
viszonyok folytán a polgári perek száma erõsen csökken, aztán behívások, bírák is
hiányoznak. Úgy hogy 1944. április 1-ével egyesítik az I. és III. tanácsokat, az
egyesített tanácsoknak jó barátom dr. Lutz Miklós lesz az elnöke. Tagjai pedig dr.
Páva István, dr. Koncz Jenõ és én. (Dr. Koncz Jenõ egykori kanizsai diáktársam,
aki a szekszárdi törvényszéktõl került fel a táblára.) Öt hónapig dolgozunk így, mert
1944. szeptember 1-jével újra felállítják az I-es és III-as tanácsokat. Én az I-es ta-
nácsba kerülök, amelynek elnöke dr. Lutz Miklós, tagjai pedig dr. Dõry Dénes és én
leszünk. Egy hónap múlva megint változás következik be, 1944. október 1-ével a
II-es és a III-as tanácsokat egyesítik, tanácselnök dr. Czoboly Gyula, tagjai pedig
dr. Porvay Jenõ és én leszünk.. De ebben a tanácsban alig három hétig tart a
mûködésem, mert október 20-án behívnak katonának és azzal hosszú idõre
elbúcsúzom a táblától. November 29-én orosz megszállás alá kerül a város, s
aztán a tábla jó darabig egyáltalában nem is mûködik.

Magánélete, családjával történt fontosabb események az 1940-es évek elején
Csendesen élünk a Hunyadi János utcai családi házban. Az udvarra nézõ

meglehetõsen keskeny teraszt 1941-ben nagy széles terasszá építjük ki. A tera-
szon asztalt, kerti széket állítunk fel, s kora tavasztól késõ õszig kinn tanyázunk a
teraszon. Hivatalba járok, dolgozom, Tusi meg a háztartást vezeti és a kertben ker-
tészkedik. A háborús nehézségek arra kényszerítenek bennünket, hogy áttérjünk
(amint tréfásan mondani szoktam) az irányított hadigazdálkodásra. Vagyis a virá-
gokkal felhagyunk, az egész kertet konyhai veteményekkel vetjük be, a háborús
beszerzési nehézségek közepette nagy segítséget jelent, hogy a kertbõl paradi-
csomot, paprikát, sóskát stb. kapunk. Mellette Tusi állandóan tart 5–6 tyúkot, ezek
meg tojással látnak el bennünket. Mint évek óta mindig, most is minden évben
leöljük a 150 kg körüli disznónkat, amely zsírral és hússal látja el a háztartásunkat.

Miklós 1941-ben kitûnõ eredménnyel érettségizik. Érettségi után beiratkozik
a pécsi egyetem jogi fakultására és azt végzi. Részt vesz az egyetemi ifjúság életé-
ben, tagja az Emericának, bálokra, mulatságokra, zsúrokra jár, szívesen foglalko-
zik a lányokkal, amellett komolyan készül a pályájára. Mint a középiskolában, az
egyetemen is minden vizsgáját jeles eredménnyel teszi le. Az egyetemen a kor
szellemének megfelelõen vad antiszemitizmus uralkodik, gyakoriak a zsidóveré-
sek. Miklós ezektõl távol tartja magát, tanulni akar és nem heccelõdni, verekedni.
Kovách Antal tábornok vitézi székkapitány ezért valósággal felelõségre von engem
a Kaszinóban. Micsoda gyerek a fiad, hogy távol tartja magát az ifjúsági akcióktól.
Legszívesebben megmondanám neki a véleményemet a zsidó heccekrõl, de nem
lehet. A közhangulat olyan, hogy a végén mint „zsidóbérencnek” nekem is kitörnék
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a nyakamat. Miklóst 1944-ben sorozzák és 1944 októberében bevonul Hajmás-
kérre a tüzérekhez. Legközelebb csak két éve múlva, 1946-ban látjuk viszont.

Béla a ciszterci gimnázium V. osztályának elvégzése után a pécsi Zrínyi Mik-
lós Reáliskolába iratkozik be, ahol 1943-ban érettségizik. Érettségi után bevonul a
páncélosokhoz, de mindjárt utána baleset éri, oly szerencsétlenül esik le egy lép-
csõn, hogy bokatörést szenved, kórházba szállítják. Meggyógyul, 1944 októberé-
ben itthon jár szabadságon, de alig tölt itthon pár napot, táviratilag hívják vissza
alakulatához. Miklós után õ is eltûnik, s szintén csak 1946-ban látjuk viszont. Laci a
gimnázium IV. osztályának elvégzése után ugyancsak a Zrínyi Miklós Reáliskolába
iratkozik be. 1944-ben a reáliskolát áthelyezik Sopronba, megválunk Lacitól is,
csak 1945 õszén látjuk viszont.

Elszármazik mind a három fiú hazulról, de azért nem maradunk gyerek nél-
kül. 1941-ben megnövekszik családunk, július 30-án megszületik Csaba fiam. Ne-
héz érzésekkel fogadjuk a gyereket. Én 50 éves vagyok, Tusi 40, hogy fogjuk majd
az apróságot felnevelni, hiszen mire készen lesz iskoláival túl leszek a hetvenen.
Megérem-e ezt a magas kort? Aztán egy picikét restelljük is a dolgot. Táblabíró va-
gyok, legidõsebb fiam érettségizik, s most gyerek születik nálunk. Mit szólnak hoz-
zá ismerõseink, s mit szólnak a nagy fiúk? Az ismerõsök örömmel üdvözlik a kis jö-
vevényt, a fiúk meg egyenesen kitörõ lelkesedéssel fogadják az új kis öcsikét.
(Egyébként csak az történik nálunk, ami apuéknál is történt. Apám táblabíró volt,
ötvenen felül, én meg éppen érettségiztem, amikor legkisebb öcsém, Tóni szüle-
tett.) Aztán egy keveset félünk is, a fiúk felnõttek, részben el is kerültek hazulról, a
ház elcsendesedett, elszoktunk a gyereksírástól, hogyan fogunk idõs fejjel újra be-
leszokni? Ez is elrendezõdik, eleinte Csaba elég sokat sír, az orvos aztán megálla-
pítja, hogy éhes. Tusinak nincs elég teje, akkor aztán szerzünk anyatejet, Raffayék,
Daláthék adnak át naponta, s Csaba szépen rendbe jön és a sírás is megszûnik.
Egészséges, szépen fejlõdõ gyerek lesz, aki nem csinál semmi zavart a házban, s
ahogy nõ, fejlõdik, értelmesedik, egyre nagyobb örömet jelent számunkra. Szeret-
jük a kicsikét és örülünk, hogy itt van közöttünk. Egyébként akkor, amikor Csaba
születik nagyon csúnya influenza gyötör, magas lázam van. Úgy, hogy a babát jó
darabig csak az ablakon keresztül láthatom, félünk, hogy elkapja tõlem, és ezért
nem eresztenek közel hozzá.

Szüleim a régi Rákóczi út 66. sz. alatti lakásukban laknak. Ebben az idõben
apám már jóval meghaladta a 80 évet (1939-ben a 83. születésnapját ünnepeljük),
ennek dacára változatlanul megõrzi férfias tartását, friss szellemiségét. Nem nyolc-
vannak, hetvennek alig nézné az ember. Nagy okosságával, vidám kedélyével, op-
timista beállítottságával, amelyet a háború fordulatai sem tudnak megtörni, példa
és mintakép számunkra. Édesanyám is erõsen túl van a 60-on (1939-ben 65 éves)
de még mindig a megszokott agilitásával vezeti a háztartást. Böske húgom szüle-
inknél él. Laci öcsémet, akit 1939 februárjában Sásdra neveztek ki járásbírónak,
1940 júniusában Pécsre helyezik át ügyésznek. Tóni öcsémet meg, akit 1939 no-
vemberében Igalba neveztek ki járásbírónak, 1941 áprilisában a nagykanizsai já-
rásbírósághoz helyezik át bírónak. Ilonka húgomék változatlanul Nagytétényben
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élnek, ahol sógorom Vörös Laci az ottani fegyvergyár fõmérnöke. Nehéz idõket él-
nek át akkor, amikor 1943-ban, 1944-ben megindulnak a légi támadások Budapest
ellen. Ilonka három kislányával ott is hagyja a gyárban levõ villájukat, amely a gyár-
ban felhalmozott tömérdek robbanóanyag miatt cseppet sem mondható biztonsá-
gosnak, beköltözik Pestre. A háborús években Laci és Tóni öcsém többször kato-
náskodnak, s elég hosszú ideig, de mind a ketten hadbírósági vonalon teljesítenek
szolgálatot, s mindig itthon a hátországban. Így különösebb veszedelemmel nem jár
a katonáskodásuk.

1940. július 3-án ünnepeljük meg szüleink aranylakodalmát, összegyüleke-
zik az egész család, s fiúk, lányok, unokák együtt ünnepeljük ezen a nevezetes év-
fordulón teljes egészében, szellemi frissességben viruló szüleinket. Tóni öcsém,
mint hadbíró hadnagy Szombathelyen szolgál, s itt ismerkedik meg egy lánnyal,
Gömbös Irmával, akit eljegyez, majd pedig 1942. szeptember 5-én megtartják es-
küvõjüket. Ott van az egész családunk és elhalmozzuk jó kívánságainkkal a fiatalo-
kat. (Sajnos azok nem teljesednek ki, a házasság nem lesz boldog, Tóni és Irma
nem értik meg egymást, végül is pár éves házasság után elválnak.) Apósomék lenn
élnek a Felsõmalom utcai családi házban. Egyre nagyobb aggodalommal tölt el
bennünket apósom betegeskedése. Hólyagrákban szenved, állandó orvosi keze-
lés alatt áll, besugárzásokat kap, de állapota nem javul. Nagyon lesoványodik, erõs
fájdalmai vannak. Betegeskedése dacára délelõttönként feljárogat hozzánk és el-
látja Tusi megbízatásait. 1939 második felében állapota nagyon súlyosodik, szaka-
datlan erõs fájdalmak gyötrik úgy, hogy anyósom lépten-nyomon fájdalomcsillapító
injekciókat kénytelen neki adni (Ennek módját megtanulja az orvosoktól). 1939
Szilveszterestét Kereszty Feriéknél töltjük, sokáig fenn vagyunk, s újesztendõ reg-
gelén még alszunk, amikor valaki bezörög hozzánk, Tusi azonnal menjen le
apósomékhoz, az öregúr nagyon rosszul van. Magára kapja ruháját, s már is megy,
Felkelek, felöltözködöm és Tusi után én is lemegyek apósomékhoz. Fel vagyok ké-
szülve arra, hogy egy félig eszméletlen haldoklót találok lenn, de nem. Éjszaka
rosszul volt ugyan, de most nyugodtan fekszik az ágyában, szépen el lehet vele be-
szélgetni, azt emlegeti, hogy feladták neki az utolsó kenetet, s most meg kell neki
halni? Gyõzöm vigasztalni, s ez a vigasztalás egészen õszinte, mert magam is így
érzem, akivel ilyen szépen el lehet beszélgetni, annak nem olyan súlyos az állapo-
ta. Egészen megnyugodva jövök haza apósoméktól, közvetlen veszély nem fenye-
get. A napot csendesen eltölti, este bágyadozni kezd, nagyon álmos lesz, elalszik,
s többet nem ébred fel. Amikor reggel hallom, hogy apósom éjjel meghalt, nagyon
meglepõdöm, mert elõzõ napi állapota után ítélve nem hittem, hogy a katasztrófa
ennyire közel van. Igen jó ember volt az öregúr, nagyon szerette a családját, lánya-
it, unokáit. A hosszú éveken át, amíg együtt éltünk semmiféle nézeteltérés nem volt
közöttünk. Öreg nyugdíjas volt, dolga nem volt, olvasgatott, amikor még kisebbek
voltak sétáltatta unokáit, s végezte a ház részére szükséges bevásárlásokat. Estén-
ként pedig eljárt a Katholikus Körbe tarokkozni. Nagyon szeretett tarokkozni, erre a
játékra még a növekedõ unokáit is megtanította, s itthon is kedélyes partikat csinált a
három fiúval. 1940. január 3-án temetjük el a családi sírboltban. A következõ évben
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1941-ben anyósom ezt a sírboltot megnagyobbítatja. Exhumáltatjuk Évikét és õt is
áthozzuk az új nagy sírboltba.

A II. világháborúról
Ha nem is vagyunk benn a háborúban, azért megérezzük mi is. A háború ki-

törésével a legkülönbözõbb korlátozások lépnek életbe. Kezd ebben is abban is hi-
ány jelentkezni, az árak meg másznak felfelé, általános drágaság következik, a
megélhetés egyre nehezebbé válik, életünk egyre szûkösebb lesz. Egyébként min-
den érdeklõdést a háború eseményei kötnek le, Falják az újságokat és térképeken
követik merre járnak a németek. A német gyõzelmek elkápráztatják a magyar tár-
sadalmat. Franciaország leverése után egyedül maradt Angliát könnyen elintézhe-
tõnek vélik, a németek gyõzelmét bizonyosra veszik. Csak kevesen vannak olya-
nok, akik tisztán látásukat meg tudják õrizni, akik látják, hogy a németek nagy
gyõzelmeik dacára, nagyon távol állnak attól, hogy megnyerjék a háborút. (…)
1942 vége felé elkezdõdik nálunk is a légi-háború. 1942-ben, 1943-ban még csak
kisebb méretû légi támadásokban van az országnak része. Ezekben az években
hazánk inkább csak átvonuló területe a Németországot támadó angolszász légi
flottának. Sûrûn szólal meg a légi riadót jelzõ szirénaüvöltés. Angolszász légi-köte-
lékek nagy motorbúgással szállnak fejünk felett a magasban, de soha nem történik
semmi. Egész elközönyösödünk a légi veszély iránt. Maradunk ahol vagyunk, óvó-
helyre nem megyünk, hiszen úgysem történik semmi. A helyzet csak 1944-ben a
német megszállás után változik meg, amikor joggal lehet tartani tõle, hogy az an-
golszászok városainkat támadni fogják. Szakadatlan légi riadók között élünk, egyik
légi riadó követi a másikat. Esténként a város persze koromsötétségbe burkolózik.
A rádiót állandóan nyitva tartjuk, s figyeljük a légi veszélyjelzést, a rádió elhallgatá-
sával jelzik a légi veszélyt, s most már csak idõ kérdése a légi riadó. 15-20 perc
múlva rendszerint már üvöltöznek is a szirénák. Ilyenkor kapjuk a kis Csabát, s hi-
deg pincére tekintettel kikészített pokrócokat, kabátokat és a táskát, amelyben ira-
taink, értékeink vannak és rohanunk át a szomszédos domb alá ásott és így elég
biztonságosnak mondható Burgert pincébe, ahol a környékbeli családok keresnek
és találnak menedéket. És a légi támadások nem is váratnak magukra. Pécs ugyan
mentes marad tõlük (sokan ezt annak tulajdonítják, hogy a város ünnepélyesen
felajánlja magát Jézus Szent Szívének (1943. június 6.), aki oltalmazza a várost,
ellenben Budapest, Székesfehérvár, Sopron és más városok borzasztóan szen-
vednek a légi támadásoktól. (…)

Jellemzõ a lelkek elvadulására, hogy 1943 körül egy alkalommal, amikor vé-
gigmegyek a zsidó dr. Kaufer Imre ügyvéddel a Kossuth Lajos utcán, másnap nagy
komolyan figyelmeztetnek, hogy ne mutatkozzak az utcán zsidóval. Máskor meg,
amikor a zsidó Kemény Mór divatkereskedésébe megyek vásárolni, azzal fenye-
getnek meg, hogy lefényképeznek, mert zsidónál vásárolok. S még valami a zsi-
dókkal kapcsolatosan. 1944-ben elveszik a zsidók vagyonát, s akkor undorító osz-
tozkodás kezdõdik. A sok éhes ember mind szerezni akar, mind a zsidó vagyonból
akar meggazdagodni. Itt vannak például a zsidó üzletek. Tömegesen jelentkeznek
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„kereskedõk”, akik folytatni akarják az üzleteket. Át is adják nekik a gyakran szép
árukészlettel rendelkezõ üzleteket, de ezeknek az újdonsült „kereskedõknek” az
üzleti tevékenysége csupán abban merül ki, hogy kiárulják a boltot. A pénzt szépen
zsebre vágják, s mint akik jól végezték dolgukat, az üzletet bezárják. Itt vannak az-
tán a zsidó szõlõk, gyümölcsösök stb. Ezeknek is rögtön akad gazdájuk, nem utol-
só dolog ingyen hozzájutni egy szép szõlõhöz, gyümölcsöshöz, villához. Az, hogy
mindenféle semmi ember ráveti magát a zsidó vagyonra, hagyján, de mélyen meg-
botránkozom, s velem együtt mások is azon, hogy elõkelõ állású keresztény urak
mindenféle lelkiismeret-furdalás nélkül ülnek be zsidó szõlõkbe, villákba. Egyikük
sem gondol rá, hogy rablott dolgot szereztek meg, egyiküknek sem jut eszébe,
hogy jöhet idõ, amikor mindent vissza kell adniuk a jogos tulajdonosnak, mint,
ahogy 1945 után be is következik ez. Szégyenkezve adják vissza a jogtalanul meg-
szerzett vagyont a tulajdonosoknak. 1944 nyarán megfog engem egy „jóakaróm”, s
azt mondja: Te itt a Magaslati út környékén van egy zsidó szõlõ bõ szürettel, termõ
gyümölcsfákkal, szép villával. Annak még nincs gazdája, ha akarod, azonnal átad-
ják neked! Az én válaszom rövid: Hát mennyiért ülnék be egy gazdájától jogtalanul
elrablott jószágba, s mennyiért ennék meg abból a szõlõbõl akár egy bilinget3 is.
Hiszen a torkomon akadna az ebül szerzett gyümölcs. Én így gondolkodom, de saj-
nos nem minden ember gondolkodik így. (…)

Családi és társasági élet a háborús években
Az életünk az 1939–1944 esztendõben? A háború kitört, mi kimaradtunk be-

lõle, s túl esve az elsõ megdöbbenésen az élet folytatódik tovább. Úgy, mint koráb-
ban, legfeljebb sokkal több újságot olvasunk, mint azelõtt és örökösen a rádiót hall-
gatjuk, mindenki kíváncsi a háború eseményeire. A kedélyes és közvetlen modorú
Jäger táblai elnök és felesége összetartják a bírósági családokat, a Katholikus Kör-
ben hetente tartani szokott családi összejöveteleken találkozunk. A mi baráti kö-
rünk változatlanul együtt van, a névnapokat vendégeskedéssel ünnepeljük meg,
habár a vendégeskedések a nehezülõ viszonyok folytán szerényebb mértékûek,
mint voltak azelõtt. Bálokat, táncmulatságokat éppúgy rendeznek, mint korábban,
sõt 1942-ben még én is bálrendezõnek csapok fel. 1942. február 12-én rendezi
meg az Emericana Quinqueecclesiensis Corporátiója az Emericana nagy bálját. A
prior Vörös Mihály családi gyásza miatt nem vehet részt a bál elõkészítésében,
azért mint subprior én vagyok kénytelen átvenni a bál megrendezését. Természe-
tesen csak az irányítást tartom a kezemben, magát a részletmunkát az emericánás
fiúk végzik, de azért még így is elég gondot okoz a bál megrendezése. Fényes bál,
szép bál lesz az Emericana bálja, az ez idõkben szokásos külsõségekkel, zöld sap-
kás Emericánások fogadják és kísérik fel a Pannónia nagy báltermébe az érkezõ
vendégeket. Az elõkelõségek harsonák zengése mellett vonulnak be a terembe és
foglalják el helyüket a díszemelvényen. Ünnepélyes bálmegnyitás, a nyitó párok, a
lányok mind elsõ bálozók, csárdást, majd valcert táncolnak. Sok ember van a
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bálon, jókedv, kitûnõ hangulat uralkodik, a végén örömmel állapítom meg, hogy
fáradozásom nem volt hiábavaló, a bál anyagilag is, erkölcsileg is kitûnõen sikerült.

Évtizedek óta áll a városban egy kedélyes vacsorázó társaság a Tulipánia,4
30–40 taggal, akik havonta egyszer vacsorára gyûlnek össze. Egyszer itt, máskor
ott, vacsora után tányéroznak, s az így összegyûlõ elég jelentékeny összeget kará-
csonykor jótékony célokra fordítják. 1940-ben engem is meghív a Tulipánia elnöke
dr. Narancsik József ügyvéd, akivel a bíróságról jó barátságban vagyok. Ettõl kezd-
ve rendszeresen ellátogatok a Tulipánia vacsorákra. Dr. Narancsik József 1941.
június 13-án bekövetkezett halála után Siptár Lajost, a Pécsi Takarékpénztár igaz-
gatóját választjuk meg az asztaltársaság elnökévé, akivel szintén a legjobb barát-
ságban vagyok. (Esténként Siptár Lajossal, Pacher Bélával, a Nemzeti Bank fiók-
vezetõjével, Ujházy Bélával, az Egyházmegyei Takarékpénztár igazgatójával és
Kenedi Jánossal a Villanytelep fõkönyvelõjével szoktam együtt üldögélni a Kaszi-
nóban.) Ezekben az idõkben még egy asztaltársaságnak leszek a tagja a Mecsek
Egyesület vezetõ embereibõl alakult Kiss József Asztaltársaságnak, amely havon-
ta a Vasutas Otthonban tartja vacsoráját. Ezeken a vacsorákon dr. Reuter Camillo
egyetemi tanár (nagy turista és természetbarát, mellette a város egyik legnagyobb
magánkönyvtárának tulajdonosa) prezideál (elnököl). Rendszeresen eljárogatok a
69-es összejövetelekre, s a Madártani Intézet barátainak összejövetelére is. Nem-
csak fehér asztal mellett turistáskodom 1943-ban és 1944-ben egy turista társa-
sággal járom a Mecseket, melynek törzstagjai Krassóy Béláék, Bary Istvánék,
Deáky Andor, Lipthay Kálmán, de jönnek velünk mások is. Vasárnaponként
megyünk fel a hegyre és szép túrákat csinálunk a Mecseken.

Színházba elég gyakran járunk. 1940 elején5 életbe léptetik a cseretársulati
rendszert, vagyis állandó társulat helyett 2–3 hónaponként drámai és operett társula-
tok váltogatják egymást a színházban. 1940–1942-ben Ihász Aladár, Bánky Róbert,
Tolnai Andor, Kardos Géza, Beleznai Unger István, Turóczy Gyula, Jakabffy Dezsõ
cseretársulatai játszanak a színházban. Ez a rendszer azon bukik meg, hogy a terv-
be vett komoly és elsõrangú színészeket foglalkoztató staggionék helyett legtöbb-
ször sablonos vidéki, néha nagyon alacsony színvonalú társulatokat kap a város.6
Ennél mégis csak jobb egy állandó, s a városi színi-bizottság felügyelete alatt mûkö-
dõ társulat. 1942 õszén tehát visszaállítják a régi rendet, s színházba Hlatky László
igazgató elég magas színvonalú társulata vonul be. Többször van szerencsénk ne-
ves, fõvárosi színészekhez. Így Kiss Ferencet a Nemzeti Színház mûvészét a Mac-
bethben látjuk, Németh Mária Tosca címszerepét énekli, s felejthetetlen alakítást
nyújt Bajor Gizi „A bolond Ásvaynéban”. Az elsõ felvonásban ragyogóan szép fiatal-
asszony, a következõ felvonásokban sovány, sárga, ráncos öregasszony. Félelme-
tes hûséggel játssza meg az öregasszonyt csikorgó, nyámmogó beszédével, cson-
tos kezének furcsa gesztusaival, apró, öreges végtelen jellemzõ mozdulataival.

87

VESZTETT HÁBORÚ ÉS FORRADALMAK UTÁNI VISZONYOK

4 Pontosabban Tulipán Asztaltársaság, az 1920-as évek elején alakult baráti társaság.
5 Valójában 1939 õszétõl Tolnay József staggione társulatának fellépéseivel veszi kezdetét a három évig

fennálló cseretársulati rendszer.
6 Emellett döntõ volt a világháború alatt eluralkodott inflációs folyamatok okozta anyagi válság.
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1939-ben a Belvárosi Színház felejthetetlen elõadásban játssza a színház-
ban Kodolányi János ormánysági drámáját, a „Földindulást”. Eszenyi Olgával,
Páger Antallal, Vaszary Piroskával, Mihályffy Bélával a vezetõ szerepekben, Nem-
csak a hatalmas elõadás, de a darab mondanivalója, az egyke és a magyarság
pusztulása, mélyen megrázza a közönséget. Vitákat indít és aktuálissá teszi az or-
szág-pusztító vész leküzdésének kérdését. Viták vannak, de a tettek nem szület-
nek meg. 1940-ben a színházban vendégként szerepel az eszéki színház opera-
társulata, Zajcnak,7 a horvát Erkelnek romantikus Zrínyi operáját (Nikola Subiè
Zrinjszki) játsszák. Persze itt Zrínyi horvát hõs, Szigetvárban a horvát szabadsá-
gért harcolnak, a kirohanáskor a horvát zászlót bontják ki. A nemzeti ébredés ide-
jén minden nép megteremtette a maga romantikus, nemzeti hõsi operáját. Így szü-
letett meg nálunk Hunyadi László, a horvátoknál meg a Zrínyi opera. Az elõadás
igen ünnepélyes külsõségek között, az akkoriban kötött jugoszláv-magyar örök
baráti szerzõdés jegyében zajlik.

1941 januárjában ünnepi heteket rendeznek a városban. Hangversenyek
követik egymást, képzõmûvészeti kiállítást rendeznek, elõadásokat tartanak. Töb-
bek között Kós Károly is beszél az erdélyi mûvészetrõl. Az ünnepi hetek során kalo-
taszegi ballada együttes elõadja a „Csáki bíró lánya” dramatizált balladát. A Nem-
zeti Színház együttese pedig elõadja „Az ember tragédiáját” Lehotay Árpáddal,
Lukács Margittal, Táray Ferenccel a vezetõ szerepekben, Míg az Operaház együt-
tese Mozart „Szöktetés a szerájból” operáját adja elõ Szabó Ilonkával, Tamás Ilon-
kával, Rösler Endrével, Sárdy Jánossal és Koréh Endrével. Moziba is sûrûn járunk.
A háborús viszonyok miatt angol, francia, amerikai filmeket nem igen láthatunk,
külföldi filmet csak németet mutatnak be. Viszont ezek a filmek UFA8 filmek, kitûnõ-
ek, elsõrangú színészek a legkisebb szerepekben is. Rendkívül karakterisztikus
alakok, gyönyörû képek, s az ötletes, ügyes rendezés, kiválóvá teszik ezeket a fil-
meket. Vannak közöttük persze propaganda filmek, mint amilyen például „A nagy
király” Nagy Frigyes szerepében Otto Gebürrel, de ezek a filmek is rendkívül hatá-
sosak, s nem lóg ki belõlük a propaganda-lóláb. Azok a filmek, amelyek csak a szó-
rakozást célozzák, kitûnõek, egyik vidámabb szellemesebb, ötletesebb, mint a má-
sik. Különösen az UFA jubiláris filmje a „Münchausen” csodálatosnak mondható, a
kiállítás gazdagsága, a rendezés ötletessége, a technikai trükkök, meglepetések
sorozata felejthetetlenné teszi ezt a filmet. A magyar filmek már jóval gyengébbek a
németeknél, van közöttük néhány nagyszabású film (Emberek a havason, Rákóczi
nóta), vannak köztük propaganda jellegû filmek (A harmincadik, Õrségváltás), s
vannak köztük szellemes, mulatságos filmek, de általában a magyar filmek nem
érik el az UFA filmek színvonalát. Pedig a színészgárda, amely szerepel bennük
(Csortos Gyula, Jávor Pál, Páger Antal, Rajnay Gábor, Szeleczky Zita, Simor Erzsi,
Murányi Lili, Vaszary Piri stb.) kitûnõ.
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7 Ivan Zajc (*1832 †1914).
8 UFA (Universum Film Ag) Weimarban 1918-ban alakult filmgyártó társaság, a német film új hulláma idején,

1961-ben szûnt meg.
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Szegény Schatz Vera a zsidótörvényes világban kénytelen kölcsönkönyvtá-
rát felszámolni. 1939-ben belépek az Egyetemi Könyvtárba, amelyben nem csak
komoly tudományos mûvek állnak az ember rendelkezésére, hanem az újonnan
megjelenõ modern szépirodalmi mûvek is. Én persze ezekben az idõkben is
nap-nap után fenn vagyok esténként a Kaszinóban, amely érdekes változáson
megy át. A Kaszinó mindig a férfiak találkozó helye volt, nõk nem látogathatták.
Nos a Kaszinóban megjelennek a nõk is. Az történik ugyanis, hogy 1940-ben ki-
buktatják a választmányból a zsidó hitközség elnökét, a gazdag dr. Deutsch Zsig-
mond téglagyárost. Válaszul erre a zsidó tagok kilépnek a Kaszinóból. A Kaszinó
ezzel elveszíti tagjainak 1/3-át, amely megrendíti az anyagi alapjait (nem csupán a
tagdíjak hiányoznak, de hiányoznak a kártyapénzek is). A Kaszinó igazgatójának
ekkor megválasztják az élelmes, ügyes Sík Lajos tûzoltó fõparancsnokot, aki azon
van, hogy a Kaszinót megmentse a bukástól. Teljesen új alapokra helyezi a Kaszi-
nó életét: A termeket ízlésesen átrendezi, modern világítással látja el a modern bú-
torokat, színes terítõvel borított asztalokat állít be, bevezeti az italok, hideg ételek
felszolgálását. S az újonnan berendezett, csinos, ízléses termeket megnyitja a höl-
gyeknek is. S velük jön a fiatalság is, a Kaszinónak annyi új tagja lesz, hogy a kilé-
petteket kellõképen pótolják, s egyszerre élet, elevenség költözik be a Kaszinóba.
Az öregurak ugyan morognak, hogy egész felforgatták a régi Kaszinót, de a fiatalok
annál jobban érzik magukat a megújhodott Kaszinóban. A vasárnap délelõtti
sörözéseken, a vasárnap délutáni táncos teákon tele van minden nap a Kaszinó.

Egyébként ezekben a viharos idõkben a Kaszinó egy nagy hírközpont. A vá-
ros minden rétegébõl járnak ide urak. A megye, a város, a bíróság, a katonaság, a
posta, a vasút, a bankok, a nagy vállalatok, különbözõ intézmények mind-mind
képviselve vannak a Kaszinóban. Az urak kicserélik, megbeszélik az értesülései-
ket, a Kaszinóban lehet a legjobban értesülni mindenrõl, ami készül, vagy történik
és emiatt állandóan sokan látogatják a Kaszinót. Különösen nagy események ide-
jén csak úgy nyüzsög a Kaszinó termeiben a sok ember. A Kaszinó centruma a
hosszú fehér asztal, amely mellett Fischer Bélával, az elnökkel az asztalfõn a me-
gye és a város vezetõ emberei isszák ebéd utáni feketéjüket. Fiatalabb koromban
eszembe sem jutott, hogy leüljek az öreg urak mellé, de felettem is elszaladnak az
évek. Táblabíró leszek és most már magától értetõdõ természetességgel ülök le az
asztal mellé, amely mellett barátaim is ott ülnek. Ugyan hétköznap ebéd után nem
igen megyek fel, de vasárnap ebéd után mindig fenn vagyok a Kaszinóban,
amelyhez hivatalos kapcsolatok is fûznek, mert az 1943. március 14-én tartott
közgyûlésen beválasztanak a Kaszinó választmányába.

Az utolsó nyugodt évek
1942-ben hat hónapig katonáskodom, ezért nem tudunk nyaralni menni,

igaz, hogy kassai katonáskodásom felér egy szép nyaralással. 1943 nyarán újból
katona vagyok, megint nem mehetünk nyaralni. 1943. szeptember 18–20-án bírói
és ügyészi kongresszust tartanak Nagyváradon, augusztus végén leszerelek és
így én is elmehetek a kongresszusra. Szeptember 17-én dr. Jäger Béla táblai el-
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nökkel, dr. Krassóy Béláékkal és dr. Szendrõdy Dénesékkel együtt utazunk. Két
napot töltünk Nagyváradon, ahol az ország minden részébõl összesereglenek a bí-
rák és ügyészek. Megnézzük a „Pece parti Párizst”, kirándulunk Püspökfürdõre,
Félixfürdõre, s a vadregényes fekvésû Zichy barlanghoz. Szeptember 21-én Nagy-
váradról Kolozsvárra utazunk, ahol két napot töltünk. Valamikor 1912-ben, majd
1913-ban jártam már Kolozsváron, amelynek egyetemén két szigorlatot tettem le,
sokat tanultam, s a városból aránylag keveset láttam. Most érett fõvel járom a nagy
és érdekes várost, gyönyörködöm Fadrusz hatalmas alkotásában a Mátyás szo-
borban, a régi templomokban, palotákban, bástyafalakban, a sok emlékben. Nem,
ez nem a szokásos vidéki kisváros, érzik rajta, hogy valamikor egy országrész fõ-
városa volt. Hatalom és tekintély érzõdik kincses Kolozsvár városán. Szeptember
23-án utazunk Szegedre, a többiek mennek haza Pécsre, én Szegeden maradok
és megnézem a várost. A Széchenyi tér nagyvárosias, a Dóm környéke és az
egyetem –Klebelsberg9 alkotása- komoly és méltóságos, de ha a belvárost el-
hagyjuk, egyszerre falusiassá válik a város. Csalódást okoz a Tisza is, amelyet na-
gyobbnak vélek, s meglehetõsen kihalt is, alig látok rajta jármûvet. Következõ na-
pon szeptember 24-én Szabadkára utazom, megnézem azt is. Vidéki város, semmi
különös nincs rajta, érdekessé teszi a hetivásár, amely ott jártamkor zajlik. A város-
ház környéke tele van árusítókkal, csak úgy nyüzsög a város a sok falusitól. Magyar,
horvát, szerb, német szó hangzik mindenfelé, a sok tarkabarka népviselet érdekes
látványossággá teszi a szabadkai hetipiacot. Villanyossal kimegyek Palicsra,10 s
megnézem azt is. Határozottan meglep, valami nádas, sásos tóra, s körülötte pár vil-
lára számítok, s ehelyett egész komoly fürdõtelepet találok. Határozottan imponál a
nagy tó ezüstös tükrével, a szép parti sétány, a nagy fürdõélet, s a tó körül a sok szép
villa.

1944 nyara felé járunk. Dühöng a légi háború, mi pécsiek hála Isten légi táma-
dást nem kapunk ugyan, de egyik légi riadó a másikat éri. Bírótársam, Páva István
családjával együtt készül Balatonboglárra, ahol villájuk van, egy másik jó barátom
Ember Kálmán családjával együtt szintén Balatonboglárra készül. Rábeszélem Tusit
menjünk mi is pár hétre Boglárra. Eleinte nagyon húzódik, hogyan hagyhatjuk el
ilyen veszedelmes idõkben a házunkat. Mire megmagyarázom neki, ma nem kapunk
légi támadást, olyan mindegy hogy itthon vagyunk-e, vagy Balatonbogláron. Ha pe-
dig légi támadást kap a város, akkor meg sokkal jobb, ha Bogláron vagyunk és nem
itthon. Végül is rááll, jól van menjünk pár hétre Balatonboglárra. Július 6-án indulunk,
meglehetõsen aggasztó körülmények között utazunk, mert szakadatlanul légi ve-
szély van. Sohasem tudhatjuk, mikor jeleznek légi riadót és állítják le a vonatunkat,
de végül is elérjük Boglárt, ahol a „Csendes Otthon” villában lesz a szállásunk, amíg
étkezni a „Gyöngyvirág” penzióba járunk. Persze Bogláron nincs az a pezsgõ nyári
élet, mint valamikor. Hiányzik a nagy nyaraló tömeg, de azért így is vannak szép
számmal hozzánk hasonló bátor emberek, aki eljöttek a Balaton mellé nyaralni. Ez a
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9 Gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter (*Magyarpécska, 1875. †Budapest, 1932).
10 Másképpen Palicsfûrdõ, gyakorlatilag Szabadka elõvárosa, 8 km-re fekszik tõle, ma már közkedvelt turisz-

tikai központ.
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nyaralás aztán csakugyan eltér a szokványos nyaralásoktól. A különbözõ helyekrõl
induló nagy angolszász légiflották mindig a Balaton felett vonulnak el. S a nap mindig
azzal kezdõdik, hogy reggel 9 óra felé megszólal a móló végén felállított vékony han-
gú sziréna és légi riadót jelez. Ugyanekkor elsütik a vihar mozsarat is, hogy a tavon
esetleg kinn levõ vitorlások, csónakok térjenek haza. Negyed óra múlva kezdõdik a
felvonulás. Fenn a magasban ezüstösen csillogó bombázók vonulnak hatalmas mo-
tordörgéssel. A hosszú bombázó sor körül apró és igen gyors harcigépek cikáznak,
felderítenek és védik a bombázó oszlopot. Mi meg óvatosan a fák alól figyeljük a
pompás színjátékot.

Tulajdonképpen teljesen védtelenek vagyunk, mert óvóhely egyáltalán nin-
csen, a környéken épített villák meg abszolút semmi biztonságot nem nyújtanak.
Mégis teljesen biztonságban érezzük magunkat a fák alatt, egyszerûen elképzelhe-
tetlennek, lehetetlennek tartjuk, hogy akár csak egy bombát is ledobjanak az ártal-
matlan fürdõtelepre. Persze senki sem fürdik, kihalt a Balaton, mozdulatlan a telep.
Nálunk, vagy a szomszéd villában lakó Ember Kálmánéknál tanyázunk, beszélge-
tünk, így megy el legtöbbször az egész délelõtt. Megvárjuk, amíg a légi flotta vissza-
tér, majd úgy délután három óra felé lefújják a légi riadót. Ekkor megmozdul a telep, s
mindenki indul fürdeni, kezdõdik a Balatonon az élet. Egyébként nagyon jól éreztük
magunkat, sokat vagyunk együtt Páváékkal, Emberékkel, Tavy Lajosékkal, együtt
sétálgatunk, szórakozunk. A két éves kis Csaba eleinte fél a nagy víztõl, de azután
megbarátkozik a Balatonnal, s alig lehet kiszedni a vízbõl, szépen erõsödik, fejlõdik,
használ neki a balatoni nyaralás. Augusztus 7-én utazunk haza Pécsre meglehetõ-
sen viharos körülmények között. Az esti vonattal Kanizsa felé megyünk, ahol több
órát kell várakoznunk, mialatt várakozunk, úgy éjfél felé légi riadót jeleznek. Az állo-
mást kiürítik, s az állomás alatti Práter nevû erdõcskében üldögélünk fél háromig,
amikor a légi riadót lefújják. Közben meg halljuk, hogy a fejünk felett a magasban
nagy tömeg gép vonul el a sötétben. Pécsre délelõtt 11 órakor érünk, ahol szintén
légi riadó fogad bennünket, s nem tudunk hazamenni. Csomagjainkkal kitelepszünk
a vasúti pályatest mellé és várjuk a légi riadó végét, amely délután egy óra felé követ-
kezik be, s csak akkor indulhatunk haza.

A szöveget gondozta: Márfi Attila
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„VESZTETT HÁBORÚ ÉS FORRADALMAK UTÁNI
VISZONYOK”

Arató Jenõ visszaemlékezései 1921–1945. IV. rész

Háborús körülmények, katonai szolgálatok
Viszont katonáék nem feledkeznek el rólam, mert 1940 februárjában behívót

kapok a 8. honvédgyalogezred II. zászlóaljához. Havonta egy napot kell szolgál-
nom. Az 5. századba osztanak be, amelynek a parancsnoka a szimpatikus fiatal
ténylegesen hadnagy Bányai Artúr. Aki igen ügyesen oldja meg a rangkülönbség
kérdéseit. Tudniillik, hogy én mint öreg fõhadnagy alatta a fiatal hadnagy parancs-
noksága alatt szolgálok – vagy rám bízza a századot, vagy ha maga foglalkozik a
századdal, kiemel a századból, s csak mint nézõ szemlélõdöm. Mindenesetre 49
éves koromban, már mint táblabíró újra századnál vagyok, kivonulok a századdal
gyakorlatozni, éleslövészetre stb. Négy napot szolgálok így, de amikor 1940 nya-
rán az erdélyi mozgósítás kezdõdik, hála Isten újra csak nem kellek a katonáéknak,
és így ebbõl a mozgósításból is kimaradok. 1941 márciusában aztán – ebben az
évben töltöttem be 50. évemet – megkapom a hivatalos értesítést, hogy a 8. hon-
védgyalogezred II. zászlóaljának állományából áthelyeztek a sásdi 31. hadkiegé-
szítõ parancsnokság állományába, vagyis hivatalosan is megváltam a harcoló ala-
kulattól, s most már szükség esetén csak valamely hátsó alakulathoz osztanak be.

Egy évig nyugodtan ülök otthon, amikor 1942 márciusában behívnak a sásdi
hadkiegészítõ parancsnoksághoz, ahonnan tovább irányítanak a Kassán állomá-
sozó 104. Ellátó Oszlophoz. Ez az Ellátó Oszlop a Pécs IV. hadtest mozgósított
alakulata, amely a hadmûveleti területre irányuló szállításokat bonyolítja le. Bár a
kassai VIII. hadtest területén tartózkodik, nem tartozik e hadtest állományába, ha-
nem a központi szállításvezetõség parancsnoksága, illetve rendelkezése alatt áll.
1942. március 25-én vonulok be az Ellátó Oszlophoz, amelynek laktanyája a Ka-
zinczy utcai Orthodox zsidó iskola épületében van. Az alakulat parancsnoka Széky
Pál tartalékos százados, pécsi tanítóképezdei tanár, akit még hazulról jól ismerek,
aki mellett mint segédtiszt mûködöm, mellette ellátom a kiképzõ és fegyelmezõ
tiszt munkakörét is, Széky távollétében pedig mint rangidõs tiszt a parancsnokság-
ban helyettesítem. Az elsõ tisztjei Wacher Gáspár zászlós, Szokolyay Zsigmond,
Szily László hadapródok, szolgálatvezetõ õrmester Meckl János számvivõ õrmes-
ter Németh Zoltán, négy karpaszományos szolgál (Koháry János, Mocsáry László,
dr. Barta István, dr. Gussmann Viktor), akik tiszti munkát végeznek, s akiket úgy ke-
zelünk, mintha tisztek lennének. Az Ellátó Oszlop állománya 200 fõ, az oszlop pé-
csi alakulat lévén a tisztek, legények mind pécsiek, illetve baranyaiak, a személyi
utánpótlásunkat a sásdi hadkiegészítõ parancsnokságtól kapjuk. Az Ellónak1 a
vasútállomáson egy irodája van Szily hadapród vezetésével, amely az érkezõ szál-
lítmányokat fogad és a hadmûveleti területre irányítja. Továbbá egy nagy raktára,
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1 Katonai zsargon, jelentése Ellátó Oszlop.

92
2010-04_Tel_composite.prn
D:\00_Munka\Pecsi Szemle\2010-04-Tel\2010-04_Tel_10.vp
Wednesday, November 24, 2010 1:32:17 PM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



ahol a hadmûveleti területre küldendõ vagy onnan érkezõ anyagot tárolják: Az iro-
dában a karpaszományosok dolgoznak, amíg a raktár vezetõje Wacher zászlós.
Van továbbá egy õrszobája, amelynek legénysége a raktár és a vasúti szállítmá-
nyok õrizetét látja el.

A legénység foglalkozása vasúti kirakódás, berakodás, raktári munka, õrszol-
gálat, továbbá a szállítmányok kísérése. Minden vagonnal, amely a hadmûveleti te-
rületre megy egy-egy honvéd utazik. Az ezen munkákkal le nem kötött legénység ki-
vonul, sor és rendgyakorlatokat, fegyvergyakorlatokat végez. Ha kevesen, 8–10-en
vannak, Meckl szolgálatvezetõ foglalkozik velük az udvaron. Ha elég, egy szakaszra
valót, 30–-40 embert össze lehet szedni, mint kiképzõtiszt vonulok ki velük egyik kö-
zeli térre gyakorlatozni. Egy alkalommal az egész Ellátó Oszlopot éleslövészetre kell
vinni, a lövészet az én vezetésemmel folyik le. Erõsen sulykoljuk az õrszolgálatot,
amely az állomáson kiállítandó õrségek miatt fontos.

A szolgálatom alapjában véve nem nehéz. Reggel nyolc órára megyek be a
laktanyába, elintézem az írásbeli munkát, ellenõrzöm Németh õrmester által kezelt
pénztárt, ellenõrzöm a konyhát, a laktanya szobáinak rendjét, tíz órára készen is
vagyok. Akkor leballagok az állomásra megnézem az irányító irodát. Innen átme-
gyek a raktárba, aztán ellenõrzöm az õrséget az õrszobában. Ezzel délelõtti teen-
dõimmel készen vagyok, megvárom a déli pesti gyors érkezését, s azzal visszame-
gyek a laktanyába ebédelni. Az elsõ emeleten van a tiszti étkezde, amelyben mi
tisztek, s a karpaszományosok étkezünk, egy-két idegen tiszt is jár hozzánk, akik
nálunk étkeznek. Ugyanazt a kosztot esszük, mint a legénység; zsíros, erõs, pa-
rasztosan fõzött, de ízletes és tápláló bakakosztot. (Reggelire feketekávét, kenye-
ret az Ellátó Oszlop hoz, nekem a tiszti szolgám.) A délutánjaim szabadok, legfel-
jebb négy óra tájban nézek be a laktanyába. Öt órakor vacsora, rendszerint hideg
felvágottat, kolbászt, sajtot stb. kapunk – eleinte furcsa és szokatlan nekem ez a
korai vacsora, de aztán megszokom. Este 9 óra tájban a Megay esperesnél, ahol
tölteni szoktam az estét, eszem valami süteményfélét, ezzel pótlom a korai vacso-
rát. Este 9 órakor takarodó, lezárják a laktanya kapuját, a legénység nyugovóra ké-
szül, csak a napos altiszt virraszt az iroda elõterében, éjjel egy órakor az ügyeletes
váltja fel. A Megayban elüldögélek este tízig, féltizenegyig, akkor indulok haza lefe-
küdni. Lakásom a Nádor utca 21. sz. ház III. emeletén özv. Sperlik Ferencnénél
van, nem messze a laktanyától. Az oszloptól kapok tisztiszolgát, aki ellátja dolgai-
mat, rendben tartja ruháimat.

1942. június 24-én az Ellátó Oszlopból, a „Személyirányító állomás parancs-
nokának csoportja” elnevezés alatt csoportot alakítanak. A csoport parancsnoka
Egry Géza alezredes, a Személyirányító Állomás parancsnoka lesz. A csoportot
1942. aug. 11-én „Katonagondozó és Rendészeti Csoport” elnevezés alatt átszer-
vezik úgy, hogy az 58/2 sz. határvadász különítményt leválasztják az Ellátó Osz-
loptól, s az mint önálló alakulat lép be a Katonagondozó és Rendészeti Csoportba,
amelynek parancsnoka továbbra is Egry Géza alezredes, segédtisztje pedig Leng-
váry Sándor hadnagy lesz. Utóbb belép a csoportba Vadnai fõhadnagy parancs-
noksága alatt 20 emberbõl álló Rendészeti Különítmény. Majd 1942 szeptemberé-
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ben az újonnan felállított és Hartay csendõrõrnagy parancsnoksága alatt 4 tisztbõl
és 40 csendõrbõl álló csendõrkülönítmény és így a Katonagondozó és Rendészeti
Csoport egész tekintélyes nagyságúvá növekszik. A 102-õs fürdõvonatot Kassáról
áthelyezik Budapestre, helyette a 104 sz. fürdõvonat jön Kassára és lép be a cso-
portba.

1942 nyarán a 2. hadsereg felvonul az orosz frontra. A hadsereg felvonulása
nem Kassán, hanem Galántán át történik, Kassán csak munkásszázadok vonulnak
ki a frontra. Kassáról mindennap indul egy vonat ki a frontra az ún. „Magyar szolgá-
lati szerelvény”, ezzel a vonattal tisztek és katonák, egyes utazók, kisebb csopor-
tok mennek. A Kassára beérkezõket a Katonagondozó és Rendészeti Csoport em-
berei összeszedik, elszállásolják, élelemmel látják el, s a következõ napon induló
szerelvénnyel indítják ki a frontra. A frontról sokszor érkeznek sebesültszállító vo-
natok, olykor jön egy-egy szabadságos vonat is, amely a szabadságosokat hozza.
Kassát érintve jönnek a frontról az olasz szabadságos vonatok is, ezeket mindig
katonazenével, nagy ünnepélyességgel fogadják. Az egyes szállítmányokkal, õr-
mester, vagy karpaszományos parancsnoksága alatt – aki a szállítmány iratait vi-
szi – kísérõ személyzet utazik, minden vagonnal egy honvéd, aki õrzi a vagont. A
hadmûveleti területen nagy a hiány dohányban, cigarettában, szappanban, s más
mindenféle cikkben. A vonatkísérõk tehát mindenféle cikket visznek ki magukkal,
amelyeket odakinn dupla, tripla áron értékesítenek. A pénzt meg hozzák magukkal
haza, hogy abból újabb cikkeket vásároljanak kiszállításra. Van ember, aki ezen az
üzleten 20-30 000 pengõt is összekeres. Utóbb valóságos részvénytársaságok áll-
nak össze, 8–10-en is adnak össze pénzt árura, amelyet a vonatkísérõk eladnak, s
hazatérve a nyereséget a tagok között betéteik arányában felosztják. Én ezt az üz-
letelést a legnagyobb ellenszenvvel nézem, nem tartom becsületes dolognak,
hogy amíg a fronton levõk harcolnak, véreznek, viselik a háború minden terhét, ad-
dig a hátsó alakulatok emberei üzleteljenek, nagy pénzeket keressenek. Ezt több-
ször meg is mondom az Ellóban, de tehetetlen vagyok ezzel az abúzussal2 szem-
ben, mert Széky százados abszolút nem törõdik vele mit csinálnak a katonái.
Viszont Egry alezredes meg maga is benn van az üzletelésben. Ne lepõdjünk meg
ezen, a hadszíntéren levõ parancsnokságon ugyancsak nagyban folyik az üzlete-
lés, katonai körökben a „Keleti Megszálló Parancsnokságot” gunyorosan csak „Ke-
leti Megszajré Parancsnokságnak” emlegetik, Fejétõl bûzlik a hal…

Ellós szolgálatom egyik legtragikusabb napja 1942. augusztus 20. Kassa.
Minden házon nemzetiszínû lobogó, ünnepi díszbe öltözött a város, a Fõutcán
nagy a korzó, Szent István napjának vidám és boldog ragyogása áraszt el mindent.
Több tiszttel én is kint vagyok a Korzón, egy óra felé indulunk haza a laktanyába,
megjönnek a többiek is és vidám hangulatban ülünk az étkezdében a pompás ün-
nepi ebédhez. Beszélgetünk, tréfálkozunk, jó a kedvünk, amikor egyszerre meg-
szólalnak a székesegyház harangjai, s mi is felfigyelünk, mi az, miért harangoz-
nak? Pár perc múlva berohan az étkezdébe a napos és összevágva bokáját,
izgalomtól elfulladt hangon jelenti: Épp most mondta be a rádió, hogy Horthy István
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kormányzó-helyettes ma hajnalban hõsi halált halt. Megdermedve nézünk össze,
Szent Isten mi történt? Egyszerre vége a jókedvnek, ülünk, nagyokat hallgatunk,
agyonnyom bennünket a szerencsétlenség gondolata, amely az országot érte.
Kinn a városban a nemzeti színû zászlókat fekete zászlók váltják fel, becsukják az
összes szórakozó helyeket, az utcákon megriadt emberek tanakodnak. Valami ne-
héz, komor hangulat borul a városra. S hozzá az ostoba titkolózás, hiába várunk
valamit, hogy mi történt, a rádió hallgat, ünnep lévén újság nincs, csak mindenféle
mendemonda kering a városban. Két nap is beletelik, amíg végre hivatalos jelen-
tést adnak ki Horthy István halálának körülményeirõl. Horthy holttestét Kassán át
hozzák haza, a kormány képviseletében Radocsay igazságügy miniszter augusz-
tus 25-én Kassán veszi át a holttestet. Az egész pályaudvart feketével vonják be,
és nagy készülõdés folyik a gyászvonat fogadására. Én ugyanaznap a hajnali vo-
nattal utazom haza Pécsre, szabadságra. Végig az egész úton fekete zászlók, fe-
ketébe öltözött állomások fogadnak. A gyászvonat, amely mögöttünk jön, egyre kö-
zeledik hozzánk, s délután két órakor Aszódnál éri el és hagyja el a vonatomat. Az
állomáson kivonult katonaság, nagy hallgató tömeg közepette tiszteleg a kormány-
zó-helyettesnek.

Megjövök Kassáról, nyolc hónapig élem a polgári életemet, amikor újra be-
hívnak 1943. május 25-én. Ezúttal Pécsett maradhatok, mert a sásdi hadkiegészítõ
parancsnokság a pécsi Hadigondozó Felügyelõséghez irányít. A Hadigondozó
Felügyelõség a pécsi IV. Hadtestnek meglehetõsen kis irodája, parancsnoka
Pókay Antal alezredes, egy gyomorbajos, meglehetõsen kedélytelen, de alapjában
véve jóindulatú ember, aki mellett mint segédtiszt dolgozom. Rajtam kívül dr. Gyódi
István karpaszományos õrmester, mohácsi járásbíró, Farkas Ilonka gépírónõ és
egy honvédküldönc, Tót József van itt. Ebbõl áll a Hadigondozó Felügyelõség
egész személyzete. Hivatalunk a Várady Antal utcai volt szerb konzulátus föld-
szintjén, a hadtest fogászati rendelõje, amíg az emeleten a hadtest építészeti osz-
tálya van elhelyezve. A Hadigondozó Felügyelõség feladata a bevonultakat, illetve
családjukat istápolni. A legkülönbözõbb dolgokkal jönnek hozzánk, van aki bevo-
nult hozzátartozóját, akirõl semmi híre nincs, akarja felkutatni. Aztán a bevonult
családjának valamelyik hatóság elõtt van valami ügye és támogatást kér, aztán a
bevonult családja valamilyen okból nem kapja a hadisegélyt, s ennek kell utána
néznünk, van aki a bevonult hozzátartozóját valamilyen címen fel akarja mentetni,
s van asszony aki meg urát be akarja vonultatni, mert olyan durván bánik a család-
jával, hogy nem lehet vele kibírni. A leszerelt katonák valami állást, vagy munkát,
esetleg civil ruhát kérnek, a kórházból kikerülõ katona üdülésre, vagy gyógyfürdõ-
be akarna menni, vagy valami protézisre lenne szüksége. Mondom a legkülönbö-
zõbb ügyekben kérik segítségünket, támogatásunkat, s kora reggeltõl kezdve a kü-
lönféle bajoknak, nyomorúságoknak százféle változata vonul el szemeink elõtt.

1943. augusztus 31-ig szolgálok a hadigondozó felügyelõségen. Ekkor Dõry
Dénes táblabíró kollégám vált fel, s visszatérek a polgári életbe. Ezúttal három hó-
napig maradhatok civil, mert 1943. december 1-jén újra behívnak, ismét a Hadi-
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gondozó felügyelõséghez. Újból három hónapig szolgálok, 1944. február 28-án le-
szerelek.

Pécs megszállása
1944-ben vagyunk, a katonai helyzet állandóan súlyosbodik, nyugaton a

hosszas készülõdés után partra szállt angolszászok döngetik és hajtják vissza a
németeket, nálunk meg már az ország területén folyik a háború és én boldog va-
gyok, hogy nem vagyok katona, hogy ezeket a nehéz idõket, mint civil élhetem vé-
gig, de sorsomat nem kerülhetem el. A nyilasok 1944. október 15-én magukhoz ra-
gadják a hatalmat és totális mozgósítást rendelnek el. Pár nap múlva, október
20-án behívót kapok, a Pécsi IV. Honvédkerület Személyzeti Osztályán kell jelent-
keznem. A IV. Hadtest Heszlényi altábornagy parancsnoksága alatt a fronton van,
távozásával felállították pótalakulatát a IV. Honvédkerületet. Hogy milyen lelkiálla-
potban megyek jelentkezni, talán nem is kell mondanom! De egyenesen megré-
mülök, amikor parancsot kapok; utazzam Bajára, ottani beosztásom személyirá-
nyító tiszt. Baja körül folynak már a harcok és én utazzam Bajára! Úgy látszik a IV.
Honvédkerületnél is rájönnek arra, hogy már nem lehet csak úgy egyszerûen Bajá-
ra utazni, mert egy óra múlva újabb parancsot kapok, Bátaszékre kell mennem. Et-
tõl sem vagyok elragadtatva, mert Bátaszék csupán egy ugrás Bajától, de hála Is-
ten ebbõl sem lesz semmi, mert délután meg Dombóvárra küldenek. Szóval
teljesen kaotikusak az állapotok, a IV. Honvédkerületi parancsnokság maga sem
tudja mihez kapjon. Nem utazom el Dombóvárra és jól teszem, mert amikor a kö-
vetkezõ napon felmegyek érdeklõdni a kerületi parancsnokságra, ismét új parancs
van. A pécsi vasútállomásra rendelnek ki személyirányító tisztnek. Én persze
örülök, hogy itthon maradhatok.

Jelentkezem a 104-es Vonalparancsnokságon Mensáros Andor alezredes-
nél, aki tovább küld a Pályaparancsnoksághoz. Jelentkezem Perr Gyula fõhad-
nagy pályaparancsnoknál, aki irodámat a Pályaudvar Parancsnokság (PUP) helyi-
ségében jelöli ki. Három emberem lesz: Halász János szakaszvezetõ, dr. Szabó
Imre karpaszományos honvéd és Bein János honvéd küldönc. Feladatom a pálya-
udvarra beérkezõ honvédeket csapattestükhöz irányítani. Erre a célra különbözõ
nyilvántartások állnak rendelkezésemre, melyekbõl kitûnik, hogy az egyes alakula-
tokat hol lehet megtalálni. A vasutasoktól pedig megtudjuk, hogy az illetõ helyre ho-
gyan lehet eljutni. A helyzet azonban annyira változó, hogy sokszor egész körtele-
font kell csinálnom, hogy el tudjam végezni az irányítást.

Egyébként a viszonyok teljesen kaotikusok. Menekültekkel van tele az Indó-
ház utca, s menekültek van tele a Vasútállomás, százával gubbasztanak csomag-
jaikon emberek, családok. Mennek valahová, maguk sem tudják hová. A vasuta-
sok embertelenül sokat dolgoznak, hogy a vonatközlekedést valahogy fenntartsák.
A túlzsúfolt vonatok így is egy-két órás késéssel érkeznek meg. És egyik légiriadó
követi a másikat, ilyenkor minden mozgás megszûnik a pályaudvaron. Az embere-
ket beterelik a várótermekbe, ahol összezsúfolva várják a légi riadó végét. Én, ha
szolgálati idõmben légi riadó van, azonnal ott hagyom a pályaudvart, s valahol az
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Indóház utcában vagy a Rákóczi úton keresek óvóhelyet. Úgy képzelem, hogy légi
támadás esetén elsõsorban a vasútállomásra mennek rá az ellenséges gépek,
hogy a közlekedést megbénítsák, és nem akarok egy ilyen légitámadás szenvedõ
alanya lenni. Szerencsénk van, egyes bombákat dobnak le itt, vagy ott, de komo-
lyabb légi támadás egyetlenegyszer sem éri a várost.

A helyzet egyre sötétebb, egyre komorabb, egyre fenyegetõbb lesz. A har-
cok már Pécs szomszédságában Mohácsnál folynak, a vörös csapatok kezükbe
veszik a mohácsi szigetet és újra támadnak, hogy átkeljenek a Dunán és birtokuk-
ba vegyék Mohácsot is. Mohács halott és üres város. Az állandó erõs puska és
ágyútûzben lehetetlen a városban maradni. Fél Mohács idebenn van Pécsett, a
többiek pedig a város környéki falvakban húzódnak meg. A város körül meg a Me-
cseken mindenféle lövészárkokat ásnak, úgy tûnik, hogy a németek komolyan
akarják védeni a várost. Vannak akik attól féltükben, hogy Pécs is hadszíntérré vál-
tozik, felköltöznek Pestre, azt gondolják, hogy ott biztonságban lesznek. Csalód-
nak, itt Pécsett igazán csak átszalad a háború, amíg Pesten belekeverednek a
szörnyû ostromba. Megkapják Pesten azt, ami elõl Pécsrõl elmenekültek. 1944.
november 27-én –egy hétfõi napon- arra ébredünk, hogy szólnak az ágyúk. Az elsõ
pillanatban arra gondolok, hogy talán a légvédelmi ágyúk repülõgépekre lõnek, de
nem. Szakadatlanul dörögnek az ágyúk, s az ágyúmoraj nem szûnik. Kinézek az
utcára, kinn csak úgy szakad az esõ, s az esõben riadt emberek állnak és figyelik a
városba behallatszó ágyúszót. Magamra kapom az egyenruhát és indulok le az ál-
lomásra. A reggeli órák és a zuhogó esõ dacára a város mint egy megbolygatott
hangyaboly kavarog, emberek rohannak össze-vissza, hátizsákokkal megrakott
kocsikkal, púposra rakott kis tolókocsikkal családok indulnak, maguk sem tudják
hová, s az esõn, embernyüzsgésen keresztül szakadatlanul hangzik az ágyúk
morajlása.

Lenn a vasútállomáson Perr fõhadnagy közli, hogy tegnap este az oroszok
Kiskõszegnél3 áttörték a német vonalakat, s most elõrenyomulóban vannak Pécs
felé. Azonnal megkezdték a város katonai kiürítését, amely este óta szakadatlanul
folyik. Minden vagont a katonaság céljaira vettek igénybe, a polgári közlekedés tel-
jesen megszûnt. A vonalparancsnokság vonatja készenlétben áll és elõrelátható-
lag délután négy órakor elhagyja a várost. Ezzel a vonattal megy a Pályaudvar Pa-
rancsnokság, s vele együtt én is. Körülnézek az állomáson, hosszú vagonsorok
állnak a síneken, s mindenfelé erõs tempóban folyik a rakodás. A kiürített katonai
raktárakat, katonai javakat, s az elszállításra kerülõ tiszti családokat rakják be a va-
gonokba. Az állomást csomagjaikon, cókmókjaikon apathikusan üldögélõ civil csa-
ládok tömege lepi el. Nyilván arra számítanak, hogy egyik vagy másik vonatra talán
mégis csak fel tudnak valahogy kerülni. – Közlöm embereimmel a hallott híreket, s
meghagyom nekik, hogy cókmókjukkal legyenek délután négy órára lenn az állo-
máson. – Nem szól egyikük sem egy szót sem, de valahogy az az érzésem, hogy
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egyiküket sem fogom délután viszont látni. Mint ahogy délután egyikük sem jelent-
kezik, mindhárman itthon maradnak.

Indulok vissza a városba. Felmegyek a táblára, megnézni mi újság. Ott is min-
den szétesett. Ahány ember, annyifelé készül, vagy már el is ment. Az akták szaba-
don hányódnak, senki sem törõdik már velük. Az elnöki irodában pénzt osztogatnak,
kifizetik mindenkinek háromhavi fizetését. Természetesen felveszem én is a pénzt, s
azzal indulok tovább. A villamosközlekedés leállt, a boltokat sorra becsukják. Valaki
újságolja, hogy a dohánygyár raktárát megnyitották, egész tömeg lepte el a dohány-
gyárat, mindenki annyi cigarettát kap, amennyit csak el tud hozni. Az esõ változatla-
nul esik. Leszaladok szüleimhez elbúcsúzni. Otthon apámat egész összetörve talá-
lom, talán életében most hagyta el elõször az optimizmusa. Az utolsó hetekben sokat
vitatkoztunk, én állítottam, hogy többé nincs erõ, amely az oroszokat fel tudná tartóz-
tatni. Csupán idõ kérdése mikor vonulnak be Pécsre. Apám meg szidott, hogy lehet
valaki ilyen sötéten látó. Az oroszok eljöttek ugyan a Dunáig, de ki van zárva, hogy át
tudják lépni, és Pécs semmi veszélyben nem forog. Most apathikusan gubbaszt a
karosszékében és szomorúan mondja. Fiam úgy látszik mégis csak neked volt iga-
zad. Fáj ennyire megtörve látni õt. Felvetem szüleimnek a kérdést, sokan mennek el
a városból, mi lesz velük? Mire apám kategorikusan kijelenti, õk pedig nem mennek
sehová, maradnak ahol vannak, ha meg kell halniuk, itthon akarnak meghalni, nem
pedig idegenben valami országútárokban.

Sajgó szívvel búcsúzom el szüleimtõl – ki tudja látom-e õket valaha még az
életben – s azzal indulok haza. Otthon Tusival hozzálátok hátizsákom elkészítésé-
hez: becsomagolni mindazt, amire feltétlenül szükségem van; fehérnemût, haris-
nyát. Közeledik a tél, meleg téli holmit, pokrócot, bekecset, s aztán összeszedni kü-
lönféle dolgokat, amelyekre szükségem lesz. Elkészül a zsákom, jó nehéz lesz, de
benne van minden, amire csak szükségem lehet. Ez a „betyárbútor” lesz az elkö-
vetkezõ nyolc hónap alatt minden vagyonom. Aztán Tusi megcsinálja elemózsiás
csomagomat is, pár napja öltünk disznót, van bõven itthon eleségünk és Tusi sok
mindent csomagol be számomra az útra. Megebédelünk, aztán következik a nehéz
búcsúzás. Indulok a legteljesebb bizonytalanságba. Isten tudja, mikor látom vi-
szont kedveseimet. A kis Csaba kegyetlenül sír, mindenáron velem akar jönni.
Soha nem viselkedett még így és én aggodalmaskodva nézem az apróságot. Nem
tudja, nem érti, mi történik körülötte, de gyermeki ösztöne valami szerencsétlensé-
get érez?

Délután három órakor hátamon a nagy hátizsákkal indulok le a vasútállo-
másra. Tusi lekísér a Széchenyi térig, a városban változatlanul kavarog a sok em-
ber. Az ágyúdörgés mintha közelebbrõl hangzana, mint délelõtt. Az esõ változatla-
nul zuhog. Visszatekintve a dolgokra, azt kell mondanom, hogy ez az állandóan
zuhogó esõ a város szerencséje. Mert ha véletlenül szép meleg napsütéses idõ
van, ijedtében a fele város neki indul az országutaknak és otthonától elszakadva a
legvadabb, legnyomorúságosabb körülmények között hányódik összevissza. A
nagy esõ visszatartja az embereket a meneküléstõl, hogy ne menjenek el embe-
rek, családok, de csak azok, akiknek minden okuk meg van arra, hogy elmenjenek.
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A nyilasok és a hozzájuk hasonló emberek. S akik itthon maradnak, szépen rájön-
nek arra, hogy okosan tették, hogy itthon maradtak, semmi bajuk nem esik.

Lenn az állomáson a délelõtti kép fogad, hosszú vagonsorok, mindenfelé ra-
kodnak, a peronon felhalmozott poggyásztömegek, fel és alá kóválygó kétség-
beesett emberhad. Keresem embereimet, egyik sem mutatkozik, Halász is, Szabó
is, Bein is otthon maradnak. Miért nem teszek én is ugyanígy? Utólag meg lehet ál-
lapítani, ez lett volna a legokosabb, sok minden bajtól menekültem volna meg így.
De ha a kérdés felett eltûnõdöm, nem a mostani, de az akkori szemmel kell nézni a
dolgokat. Elõször is itt van a sokszoros és hosszas katonáskodásom alatt belém
nevelt katonaerkölcs. Katona vagyok, s a katona el nem maradhat alakulatától,
megy vele ahová jó, vagy balsorsa vezérli. De még ennél egy sokkal súlyosabb
meggondolás is arra késztet, hogy elmenjek alakulatommal. Az nyilvánvaló, hogy a
háborút a németek elveszítették, s többé semmi értelme nincs a katonáskodásnak.
Az is nyilvánvaló, hogy legkésõbb 48 órán belül az oroszok kezére kerül a város.
De a háborúban, még egy vesztett háborúban is, a harcok esélyei kiszámíthatatla-
nok, jöhet ezen a vidéken egy német visszacsapás, s egy-két napra újra a németek
kezébe kerülhet a város. Éppen elég idõ arra, hogy a németekkel visszatérõ nyila-
sok összefogdossák az itthon maradt „katonaszökevényeket” és statarialiter4 fel-
akasszák õket. S annak még csak gondolata is elborzaszt, hogy saját városomban
akasszanak fel, mint katonaszökevényt. Egy-egy kisember talán még elbújhat, s
nem ötlik szembe, de a magamfajta közismert embernél úgyszólván lehetetlen ez.
Ez az oka annak, hogy ha nehéz szívvel is, de elmegyek, s nem maradok itthon.
Táblabíró kollégám dr. Páva István ezekben a válságos idõkben, mint fõhadnagy
szolgál valamelyik alakulatnál, s egyszerûen leteszi az egyenruhát, s civilbe öltöz-
ve itthon marad. De viszont saját magától tudom, hogy 1945 tavaszán, amikor a né-
metek megindították a Drávánál támadásukat, s az ágyúszó jóformán behallatszott
a városba, milyen kegyetlen aggodalmakat állt ki, tudta, hogy ha a németek bevo-
nulnak a városba, milyen sors várakozik rá. Az a sors, ami elõl én elmentem.

Hátországi szolgálatban
Délután öt órakor beáll a pályaudvarra a 104. számú Vonalparancsnokság

vonata. A Pályaudvar Parancsnokság kap egy vagont, s beköltözködünk. Két tiszt
kap egy fülkét, én Máté István hadnaggyal kerülök egy fülkébe. Berendezkedünk,
aztán leülünk és hallgatunk. A szomszéd fülkébõl bejön hozzánk Perjési László fõ-
hadnagy, pár szót váltunk, aztán õ is elhallgat. Csak ülünk, ülünk, magunk elé bá-
mulva hallgatunk, kinn zsibong az állomási tömeg, az esõ veri a vagonablakot, de
mi nem törõdünk semmivel, csak fejünket lógatva némán búslakodunk. Mindhár-
munknak családunk marad itt Pécsett és a családunkért való aggódás a helyzetünk
borzasztó bizonytalansága összeszorítja torkunkat. Az ágyúszó már egész közel-
rõl hallatszik, valaki azt mondja, hogy már Üszögnél harcolnak. Lenn valahol a te-
metõ környékén kigyullad valami és lángba borulva ég, s mintha géppuska kata-
kolást is hallanánk, vagy csupán felzaklatott idegeink játszanak velünk? Este hét
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órakor minden különös jelzés nélkül hangtalanul elindul vonatunk. Elindulunk a sö-
tétségbe, a bizonytalanságba, melybõl Isten tudja lesz-e valamikor hazatérés…

A pécsi Pályaudvar Parancsnokság tisztikara egyébként a következõkbõl
áll: Perr Gyula, Perjési László fõhadnagy, Máté István hadnagy. Fejes István had-
nagy otthon maradt, nem jött el, ennek helyére kerülök én. Az altisztek: Szekeres
Dénes törzsõrmester szolgálatvezetõ, Kamocsay Kálmán õrmester, Krebsz József
szakaszvezetõ, Futó Gyula tizedes, továbbá a legénység, 25 fõ honvéd. Ezek mind
itt vannak, senki sem marad otthon. Egy vagont foglalunk el, két tiszti fülke, két-két
tiszttel, két fülke altiszti fülke, két-két altiszttel, s a közös nagy helyiségben a le-
génység helyezkedik el. Mindenkinek megvan egy-egy fapadon a maga fekvõhe-
lye. Bizony elég sanyarú egy fekvõhely ez. A leterített pokróc a derékaljunk, a háti-
zsák a párnánk, s a köpeny a takarónk. Persze felöltözködve alszunk, csak a
csizmát rúgjuk le éjjelre a lábunkról. Az élelmezést a vonatról kapjuk. A vonattal
egy teljesen berendezett konyhavagon és két élelmiszerraktár vagon jön. Innen
kapjuk a reggelit, ebédet, vacsorát és a kenyeret. A Vonalparancsnokság vonata
különben elég hosszú, az elõbbi vagonokon kívül itt vannak a Vonalparancsnokság
tiszti vagonjai. Ezekben a vagonokban utaznak a MÁV pécsi üzletvezetõségének a
Vonalparancsnoksághoz beosztott polgári tisztviselõi is. Egy vagonban a MÁV pé-
csi üzletvezetõségének vezetõje Dessewffy igazgató és több tisztviselõ utazik. Egy
vagon hozza Dessewffy sínautóját, más vagonokban a Vonalparancsnokság le-
génysége utazik. Van egy vagon az úgynevezett Hír vagon, amelyben a távíró és a
Hughes van elhelyezve.5 Az itt alkalmazott 15 híradós (telefonos, illetve távírász)
kisasszony megint egy külön vagonban utazik.

Délelõtt benézek Kaposvárra, meglátogatom több ismerõsömet. A város kül-
sõleg nyugodt, de belül nagy izgalom fûti az embereket; mi lesz, tovább jönnek-e
az oroszok. Hogy mi van Péccsel, senki sem tudja. Napközben még megvan a tele-
fonösszeköttetés Péccsel. Éjjel rokonunknál, Kolozsváry Kláránál alszom. Az elsõ
nehéz éjszaka után iszonyú jól esik kényelmes ágyban aludnom, korán lefekszem
és nagyot alszom. November 29-én délelõtt halljuk, hogy hajnalban az oroszok be-
vonultak Pécsre, Sásd és Dombóvár felé nyomulnak elõre. A városban nagy az iz-
galom, a németek, akiknek itt nagy raktáraik voltak, lázasan csomagolnak, hosszú
autó és kocsi-oszlopokat raknak meg a dolgaikkal. Az emberek teli aggodalommal
lesik a fejleményeket. A helyzet a következõ napon, november 30-án csak rosszab-
bodik, az oroszok elhagyták Sásdot és Kaposvár felé nyomulnak elõre, amire a ha-
tóság elrendeli a város polgári kiürítését. A németek már mind eltûntek a városból.
Iszonyú kavarodás támad, Kaposváron újból végigélem ugyanazt a felfordulást,
mint amit Pécsett 27-én átéltem. Beugrom barátomhoz Simándy Laciékhoz, tele
vannak félelemmel, aggodalommal, de ennek dacára azt határozzák, hogy nem
mozdulnak el hazulról, hanem itthon maradnak Kaposváron. Amikor eljöttem ha-
zulról, nem gondoltam arra, hogy civil ruhát kellene magammal hozni. Most úgy ér-
zem, kerülhetek olyan helyzetbe, melyben célszerû lesz az egyenruhát ledobni és
civilbe öltözni. Kérek és kapok Simándy Lacitól egy öreg civil ruhát, melyet aztán
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kalandozásaim alatt rendületlenül cipelek magammal. Végül is hazahozom és
visszajuttatom Simándynak.

1944. december 8-án reggel tovább indulunk Körmendre. Körmenden meg-
lepõ hírrel fogadnak: a németek a Dráva felõl benyomultak Pécsre, az állomásfõ-
nökség Horvátországon keresztül állítólag már beszélt is Péccsel. Híre szalad,
hogy megfordulunk és megyünk haza Pécsre. Az emberek nagyban örvendeznek,
én szkeptikus érzésekkel fogadom a szállongó híreket, de azért úgy látszik, mégis
történhetett valami, mert délután parancs jön, hogy indulunk vissza Zalaegersze-
gen keresztül Nagykanizsára.

A Vonalparancsnokság teljes személyzetével beköltözködik a városba. Hi-
vatalos helyisége az Erzsébet téri nagy törvényházban lesz, amíg a tiszteket, a pol-
gári közegeket és a legénységet a közeli Rozgonyi utca 15. számú nagy emeletes
házban szállásolják el. Ez egy vagyonos zsidó háza volt, a zsidó családot elhurcol-
ták, bútoraik azonban a helyükön maradtak, így kényelmes lakásuk lesz a Vonal-
parancsnokság embereinek. A házban felállítják a Vonalparancsnokság konyháját,
ahonnan naponta háromszor étkezést kapnak. A konyha vezetésére tõlünk ve-
zénylik Máté hadnagyot, akit utóbb, ugyancsak tõlünk Perjéssy László fõhadnagy
vált fel. Nagykanizsa tulajdonképpen a szombathelyi Vonalparancsnokság körze-
tébe tartozik. De a szombathelyi Vonalparancsnokság felsõbb parancsra a zalai
vonalrészt átadja a pécsi Vonalparancsnokságnak, amely alá még az eredetileg is
hozzátartozott, s a megmaradt, meglehetõs kis somogyi vonalrész is tartozott. A
vonaton tulajdonképpen senki más nem maradt, csak a pécsi Pályaudvar Parancs-
nokság tisztjei és katonái. A kaposvári PUP-ot valamelyik állomáson leadtuk, ahol
ellátják a pályaudvar parancsnoksági teendõket. Nagykanizsának megvan a maga
pályaudvar parancsnoksága és e szempontból ránk szükség nincs. Ezért a Vonal-
parancsnokság a mi alakulatunkat õrszolgálatra rendeli. Õrizzük a vonatot, különö-
sen a raktárvagonokat, ezen kívül a pályaudvar néhány pontjára állítunk ki õrsze-
meket. Vonatunkat kitolják a pályaudvar végére, egy fûtõház mögötti, a Sörgyárba
vezetõ mellékvágányra és itt állomásozunk, nem messze a Sörgyártól.

A várostól nagyon messze vagyunk, az állomás is messze van a város köz-
pontjától, mi pedig a hosszú pályaudvar legvégén vagyunk. Beletart egy jó félórába,
míg beérünk a városba. Ennek dacára, ha nem vagyok szolgálatban, be-besétálok a
városba. Felkeresem rokonaimat, Horváth Jóskáékat, özv. Horváth Jenõnét, özv.
Tóth Bélánét, üldögélek náluk, s együtt tanakodunk, mit várhatunk, mit hoz a jövõ.
Többször megfordulok kanizsai jó barátaimnál, Kenedi Imrééknél, dr. Kovács
Lászlóéknál, meglátogatom egykori diákpajtásomat Köõ János adóhivatali fõnököt
is. Persze meglátogatom a törvényszéket is, ahol jóformán mindenkit ismerek.
Haam Ernõ törvényszéki elnök elmenekült, nincs Kanizsán, helyette Almássy Gyu-
la törvényszéki tanácselnök vezeti a törvényszéket. A Törvényház épületét majd-
nem teljesen elfoglalta a katonaság, a törvényszéknek, járásbíróságnak és az
ügyészségnek egy mellékfolyosón csupán pár szobát hagytak meg. Igaz, semmi
dolguk nincs, a mai világban nem pereskedik senki, de a folyamatban lévõ pereket
sem lehet folytatni, hiszen Isten tudja merre járnak a felperesek, alperesek és a ta-
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núk. Ügyvédismerõseim, már akik itthon vannak, dr. Hajdú Gyula, dr. Gärtner Antal
stb. persze örömmel köszöntenek.

Így érkezik el lassan, lassan a karácsony. Hosszú idõ óta ez az elsõ kará-
csony, amelyet nem töltök otthon. Egy karácsony, amelyet ahányan vagyunk, annyi-
felé ünnepelünk. Egy széthullott család szomorú karácsonya. Feleségem, Csaba
fiam és anyósom otthon vannak, a három nagy fiamról azt sem tudom, merre járnak.
Délután négy órakor a Vonalparancsnokság Rozgonyi utcai szállásán karácsony-
fa-ünnepséget tartanak, amelyre alakulatunk képviseletében Perr Gyula fõhadnagy
és én megyünk el. Kb. fél hatra érünk haza, ünnepi vacsorát kapunk, sõt meglepnek
bennünket egy fonatos karácsonyi kaláccsal is. Hat óra után a vagonban távoli tom-
pa ágyúdörgésre leszünk figyelmesek. Jön Szekeres törzsõrmester és jelenti, hogy
kinn nagyon szólnak az ágyúk és az ágyúzás nagyon erõsödik. Kimegyünk a vagon-
ból, s odakinn a szabadban aztán megüti fülünket a távoli ágyúzás vihara. Már nem
is hallani a lövéseket, hanem a lövések roppant morajba csapnak össze. Kb. tíz nap-
pal ezelõtt volt már egyszer egy ágyúzás, de az meg sem közelítette ezt a mait. Riad-
tan, nyugtalanul hallgatjuk a nagy ágyúzást (mi lehet most a fronton?) izgalmunk
még jobban fokozódik, amikor fél hét tájban a Vonalparancsnokságtól parancs érke-
zett, amely riadót rendelt el. Szent Isten, úgy látszik nagy baj lehet a fronton, talán ép-
pen karácsony este kell innen tovább szaladnunk Kanizsáról. (…) Karácsony estére
hivatalos vagyok Horváth Jóskáékhoz, most beszaladok hozzájuk a vasúthoz közel
esõ Szemere utcába, azzal, hogy valami nagy baj van. Arra az esetre, ha tovább kel-
lene mennünk mindjárt el is búcsúzom tõlük, s azzal rohanok vissza a vonathoz. Este
nyolc órakor újabb parancs jön, amely leállítja a riadót és csak összetartást rendelt
el. No akkor még sincs valami nagy baj, gondolom magamban, s megyek Perr fõhad-
nagyhoz és távozási engedélyt kérek tõle. Szó nélkül megadja. Azzal visszaballagok
Horváth Jóskáékhoz és megnyugtatom õket, még sincs akkora baj. Jóskáéknál ott
van Klára (özv. Tóth Béláné) is, és együtt töltjük az estét. Szomorú egy karácsonyes-
te ez, kívülrõl állandóan hangzik a tompa ágyúmorajlás. Beszélgetünk, emlegetjük
az otthoniakat, nézegetjük a karácsonyfa körül játszadozó gyerekeket, de az ágyú-
zás ránehezedik a kedélyünkre. (…)

Szilveszter este. Vonatügyeletes vagyok, bár unokafivéremék, Horváth Jós-
káék hívtak, nem hagyhatom el a vonatot. Otthon kell maradnom, Perr fõhadnagy,
Perjési fõhadnagy és én teázgatva várjuk meg az éjfélt Perr fülkéjében. Éjfélkor va-
lóságos „csata” kerekedik, ahány magyar és német katonai alakulat van a város-
ban (közelünkben is van egy) pont éjfélkor, mint az õrültek lövöldözni kezdenek.
Közelben, távolban szólnak a puskák, katakolnak a gépfegyverek, golyószórók,
dörögnek a légvédelmi ágyúk, puffannak a kézigránátok. A zenebona tart vagy tíz
percig, aztán lassan, lassan elhallgat. Stílusosan fejezõdik be 1944, megkezdjük
az 1945-ös évet, amely az én sorosomban megint változást hoz. Magamban azt
gondoltam, hogy közben a Honvédkerületi Parancsnokságon megfeledkeztek ró-
lam, s maradhatok, ott ahol vagyok. Nem feledkeztek meg rólam, 1945. január 2-án
a Vonalparancsnokság újabb parancsot kap, jelentse, hogy meggyógyultam-e, s
ha igen, azonnal indítson útnak Csömödérre. Nagyon kellemetlenül érint, hogy ki-
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rángatnak a pécsiek közül, megszokott környezetembõl, amelyben jól éreztem
magam, s új helyre, új emberek közé küldenek, akik között teljesen idegen vagyok.

Négy napot töltöttem Csömödéren, s január 15-én este parancsot kapok, át-
veszem a 8. hadosztály egyik munkásszázadának, a Puszta századnak parancs-
nokságát. A lispei légvédelmi tüzércsoport parancsnokságánál kell jelentkeznem
Bázakerettyén. Kiállítják utazási okmányaimat és a következõ napon délután szán-
nal indulok Bázakerettyére. Utam Páka, Dömeföld, Kányavár, Szentadorján és
Lispén keresztül vezet, s délután öt órakor megérkezem Bázakerettyére. Ez egy
nagy olajtermelõ centrum, mindenfelé olajfúró tornyok, olajtartályok, gépházak,
mûhelyek, raktárak, munkáslakások sorakoznak egymás mellett. A századpa-
rancsnokság átvételét követõ napon január 18-án Puszta zászlóssal bemegyünk
Lentibe, a hadosztályparancsnokságra. Puszta elvisz a hadosztály hadbiztosság-
ára, s ott bemutat az uraknak, azért fontos hogy személyesen ismerjenek meg,
mert tõlük kapjuk pénzellátmányunkat, s õk ellenõrzik számadásainkat és így szük-
séges a jó kapcsolatokat a hadbiztossággal ápolni. (…) Otthon nagy meglepetés
fogad, az irodában átadják a hadosztályparancsnokság táviratát, amely szerint a
munkásszázad parancsnokságát azonnal adjam át Puszta zászlósnak, magam
pedig még a nap folyamán jelentkezem a hadosztály vezérkari fõnökénél Kapos-
váry József vezérkari századosnál. Reggel a hadosztályparancsnokságtól gépko-
csi megy Kanizsára, a kocsival mehetek én is. Kaposváry százados meghagyja
egy honvédnak, hogy éjjelre szállásoljanak el, az ügyeletes õrmester betesz
Kaposváry százados hivatali szobájába egy szalmazsákkal felszerelt ágyat és itt
alszom. A legérdekesebb, hogy a szobában ki van feszítve egy nagy vezérkari tér-
kép, amelybe be van rajzolva a Balatontól a Dráváig terjedõ frontrész, benne a had-
osztályhoz tartozó alakulatok állásai és az orosz állások is. Lefekvés elõtt alaposan
áttanulmányozom ezt a térképet, a kapott megbízás után különösen az érdekel, hol
és merre állnak a 8. hadosztály alakulatai. Késõbb a szervezõ munkámban nagy se-
gítségemre lesz, hogy alkalmam volt ezt a térképet áttanulmányozni. Utóbb megtu-
dom, hogyan kerülök vissza Kanizsára Jelentésközvetítõ Állomás parancsnoknak.
Legfontosabb feladatom persze megszervezni a Jelentésközvetítõ Állomás munká-
ját, s annak zökkenõmentes mûködését biztosítani. Abból a szempontból nagyon ér-
dekes a Jelentésközvetítõ Állomáson a szolgálat, hogy mély betekintést enged a
front életébe. A kép, amely a kezemen keresztülfutó jelentésekbõl, aztán a küldön-
cökkel folytatott beszélgetésekbõl elém tárul, elég sötét. A csapatok tûzereje gyen-
ge, hiányoznak a modern háború megkövetelte nehéz fegyverek, a tüzérség is ke-
vés. Az emberek teljesen elközönyösödtek, semmi értelmét nem látják a további
háborúskodásnak, egyszerûen nem akarnak harcolni. Napirenden vannak a szöké-
sek, a kiküldött járõrök nem jönnek vissza, hanem átmennek az oroszokhoz. Különö-
sen a 7. hadosztály alakulatainál és a Bakony ezred III. zászlóaljánál tömegesen for-
dulnak elõ tömeges szökések, a németek irgalmatlan rendszabályokat léptetnek
életbe a szökések megakadályozására, de ez sem használ. Az oroszok elõttünk
csendben vannak, de minden jel azt mutatja, hogy támadásra készülnek. Ha újra
megindulnak, huszonnégy óra alatt fel fog fordulni minden. (…)
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Állandóan irogatom hosszú leveleimet feleségemnek, amelyeket a legkülön-
bözõbb módokon iparkodom hazajuttatni (egyetlenegyet sem kaptak meg). Taká-
csi Nagy Bandiék révén meg a fiaimhoz próbálok leveleket eljuttatni. Midõn még
Pécsett voltunk, megállapodtam a fiúkkal, ha elszakadunk egymástól, Sopronban
levõ jó barátainknak Takácsi Nagy Bandiéknak írunk valamennyien, az õ útjukon
próbáljuk fenntartani kapcsolatunkat. Takácsi Nagy Bandi egyszer megküldte Mik-
lós, egyszer pedig Laci hozzájuk írt levelét, az én leveleimet pedig továbbította az
általuk megjelölt címre. Mielõtt azonban megkapnák leveleimet, elkerülnek a cím-
zésben megadott helyrõl, s így egyik levelemet sem kapják meg. Egyszer Miklóstól
közvetlenül kapok levelet, érdekes módon szerzett tudomást hollétemrõl. Az azon
idõk szokása szerint az egyik újságban hirdetést tettem fel, amelyben kerestem fia-
imat, a lapok tele vannak ilyen hirdetésekkel. Nos, Miklós egyik katonatársa cso-
magot kapott, a benne levõ dolgokat pont ennek az újságnak lapjaiba csomagolták
be. Amikor a fiú kinyitotta a csomagot, nézegeti a felhasznált újságlapokat, meg-
akadt a szeme a hirdetésen, s mindjárt szólt Miklósnak, az apád keres téged! Rög-
tön válaszolok Miklósnak, s újra ír nekem, de ezeket a leveleket egyikünk sem
kapta meg. Mire válaszom odaér, Miklós elkerül a címzésben megadott helyrõl,
mire viszont Miklós levele megjönne, addigra már én sem vagyok Kanizsán.

Egyébként teljesen el vagyok fásulva, végzem a dolgomat, de helyzetem re-
ménytelensége, jövõm teljes kilátástalansága ólomsúllyal nehezedik rám. Sokszor
van olyan érzésem, hogy mindörökre elvesztettem a családomat, soha többet nem
kerülök haza Pécsre, hanem életem hátralevõ részében magamra maradva, er-
re-arra hányódva egyre mélyebbre süllyedek, amíg valamerre nyomorúságosan
be nem fejezem életemet. S hogy ilyen érzések mellett mégis élek és nem bolondu-
lok meg, azt egyedül Istenbe való hitemnek köszönhetem. Sokat imádkozom, tu-
dom, hogy az otthoniak is imádkoznak értem, hiszem, hogy Isten nem hagy el, s hi-
szem, hogy mint az elsõ világháborúból és hadifogságból haza vezetett, most is
csak jobbra fordítja sorsomat, és újra egyesít kedveseimmel.

A szöveget gondozta: Márfi Attila
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HÁROM ÉVSZÁZAD
Szemelvények a pécsi nyomdászat múltjából és jelenébõl

A Pécsi Nyomdász Egylet eddig is feladatának tekintette a pécsi, baranyai
nyomdászat történetének, hagyományainak ápolását, mintegy három évszázados fej-
lõdésének figyelemmel kísérését. Ennek jegyében jelentette meg 2010-ben a „Három
évszázad” címû kiadványát. Ebben visszatekintenek a pécsi nyomdász elõdök érde-
meire, akik nélkül e szakma nem tehette volna meg azt a fejlõdést, mely elválaszthatat-
lan része lett a szellemi, kulturális fejlõdésnek.

A történeti áttekintés kiemelkedõ jelentõsége, hogy az 1710-ben született Klimo
György pécsi püspök közbenjárására adott 1773-ban engedélyt Mária Terézia az elsõ
pécsi nyomda alapítására, melynek mûködtetése, az egykori Perczel utca 25 szám alatt,
Engel János József érdeme. Az 1773. február 5-én érkezett Mária Terézia választékos
latinsággal írt nyomdai privilégium levelének egy része magyar fordításban a következõ
volt: „…úgy határoztunk, hogy Engel Józsefnek császári-királyi teljhatalmunkból és külö-
nös kegyelmünkbõl jóváhagyólag megengedjük, hogy hûséges alattvalóink általános
hasznára és elõnyére a Baranya megyében fekvõ Pécs püspöki városban nyomdát állít-
son fel, abban mindenfajta könyvet nyomtathasson s azokat terjeszthesse…” Engel Já-
nos nyomdájában mintegy 85 kiadvány jelent meg, 7 375 oldal terjedelemben, többek
között az egyház pásztorlevelei, több könyv, füzet, az elsõ pécsi betûminta könyv. A
könyvben bemutatják a tettyei papírmalom megépítését is. 1949-ig, a nyomdák államosí-
tásáig mintegy harminc nyomda mûködött Pécsett. A könyv ezek közül kiemelten mutatja
be Taizs József nyomdáját, mely a 19. században olyan színvonalas munkát végzett,
mint az Angster, a Hamerli, a Littke, vagy a Zsolnay a maguk szakterületén. Ezt követte a
Baranya megye közgyûlése által 1834-ben engedélyezett Lyceum nyomda mûködése.
Jelentõs értékként volt gazdagon felszerelve különféle nyelvû betûanyaggal, többek kö-
zött khaldeus, szír, héber nyelvû írások közléséhez. Az elsõ héber nyelvû nyomtatványt
dr. Schweitzer József professzor, egykori pécsi fõrabbi fedezte fel, mely a pécsi zsinagó-
ga avatására készült 1843-ban. (A könyvben bemutatják ennek elsõ oldalát.) A szakma
fejlesztése mellett ifj. Madarász Endre érdeme volt 1869. május 9-én az elsõ pécsi szak-
egyesület, a Pécsi Nyomdász Egylet megalakítása.

A könyv áttekintést ad – gazdag kép és dokumentum bemutatásával is – a pécsi
nyomdák és a pécsi sajtó fejlõdésérõl és helyzetérõl a 19. századtól napjainkig.

A könyv szerkesztõi megemlékeznek marról, hogy a pécsi nyomdászat múltjáról
több könyv, tanulmány, cikk jelent meg, mely munkájukhoz sok segítséget adott. Ezek kö-
zött említik meg Borsy Károly, dr. Ódor Imre, Lengvári István, Csajághy Károly, Boda Mik-
lós, Tüskés Tibor munkáit. A Pécsi Nyomdász Egylet Hagyományõrzõ Munkacsoportjának
tagjainak örömére szolgál, hogy könyvük 2010-ben jelenhetett meg, amikor Pécs városa
elnyerte az Európa Kulturális Fõvárosa címet. E jeles év napjaiban az aktívan tevékenyke-
dõ és a ma már nyugdíjas nyomdászok, az Egyesület tagjai együtt emlékezhetnek és em-
lékeztethetnek nyomdász elõdeik múlhatatlan érdemeire!

Mitzki Ervin

A könyv többek között megvásárolható az Új Dunántúli Napló Ferences utcai hirdetõ irodájában.
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SALLAY ÁRPÁD

EURÓPAI BÁNYÁSZ-KOHÁSZ TALÁLKOZÓ PÉCSETT

A 13. Európai Bányász-Kohász Találkozó és a 8. Magyar Bányász-Kohász-
Erdész Találkozó került megrendezésre Pécs 2010 Európa Kulturális Fõvárosa hi-
vatalos programjaként 2010. május 27-30. között.

A találkozó fõvédnöke dr. Páva Zsolt Pécs polgármestere köszöntötte a dí-
szes meghívóban a találkozó résztvevõit Pécs városában, mely 2010-ben Európa
kulturális fõvárosa. Köszöntõjében nagy megtiszteltetésnek vette, hogy a nagy bá-
nyászati hagyományokkal rendelkezõ városunkat választotta az Európai Bányász-
Kohász Egyesületek Szövetsége ünnepélyes találkozójuk színhelyéül.

A bányászat nagy múltra tekint vissza, hisz a szénbányászat több mint két-
száz évig, az uránbányászat negyven évet meghaladóan játszott szerepet Pécs
város gazdasági, társadalmi életében, biztosított több tízezer ember számára meg-
élhetést. A megváltozott gazdasági helyzetben a bányászat mára megszûnt, de a
város lakossága ma is megbecsüléssel gondol a bányász szakma mûvelõire. Re-
ményét fejezte ki, hogy a város meg tudja õrizni ennek az ipari kultúrának az emlé-
keit, hagyományait, mely hozzátartozik térségünk történelméhez.

„Szakmaszeretet, barátság, hazaszeretet, ebben a három szóban foglalható
össze az az összetartó erõ, amely a Selmecbányai Akadémiáról származó szakma, a
bányászat, a kohászat és az erdészet jellemzõje évszázadok óta. Mindhárom szakma
büszkén vállalja magáénak az idén 275. éves múlttal rendelkezõ alma mater hagyo-
mányaiban gyökerezõ közös múltat.” – mondta köszöntõjében dr. Tolnay Lajos, a 118
éve alapított Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) elnöke.
A rendezvényt szervezõ OMBKE hívta meg Európa bányász-kohász egyesületeit,
hogy a kétezer éves kulturális örökséggel és több évszázados bányász hagyomá-
nyokkal rendelkezõ Pécs városában részvételükkel is fejezzék ki az Európa gazdasá-
gi és kulturális fejlõdésében nem kis szerepet játszó õsi szakmáink szolidaritását.

Arno Jäger, a Bányász-Kohász Egyesületek Európai Szövetsége (VEBH) el-
nöke, aki részt vett a 11. Európai Bányász-Kohász Találkozón Balatonfüreden, jó
döntésnek tartotta, hogy a VEBH elnöksége lehetõséget adott az OMBKE-nek a
mostani találkozó rendezésére pécsi helyszínnel. Mint mondta „nem is lehetett vol-
na jobb helyet találni Pécsnél, a 2010-es év Európa kulturális fõvárosánál, mely
méltó keretet ad rendezvényünk kulturális jelentõségének. Az, hogy a bányászok
és a kohászok egész Európából megjelenésükkel tiszteletüket fejezik ki, mutatja a
bányász-kohász hagyományok kulturális jelentõségét.”

A találkozó központi színhelye az Expo Center volt. A közel 2000 résztvevõ
Magyarországon kívül Ausztria, Belgium, Bosznia, Csehország, Hollandia, Lengyel-
ország, Németország, Olaszország, Oroszország, Románia, Szlovákia és Ukrajna
küldötteibõl tevõdött össze. A négy napos program elsõ napján került sor Az év erdé-
sze szakmai versenyre Pécs környékén, majd este borkóstoló és közös vacsora Vil-
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lányban. A második napon a szakmai kirándulásokon (Gemenci Nemzeti Park, illet-
ve bátaapáti földalatti hulladéktároló építése) kívül rendezett programok az Expo
Centerben: nemzetközi ásványkiállítás és börze (Angster terem); Központi Bányá-
szati Múzeum kiállításának megnyitása (Vígan terem) „A bányászat emlékezete Eu-

rópa kulturális identitásában” címmel; Ugyanitt került sor a Magyar Olajipari Múzeum
kiállítására „A magyarországi nagyipari kõolaj- és földgázbányászat története” cím-
mel; „A fenntartható fejlõdés feltételei az európai bányászatban és kohászatban”
szakmai konferencia (III. szekció terem); „Helyünk Európában: mûszaki és termé-
szettudományos képzés, technikai fejlõdés Magyarországon” (II. szekció terem);
Délután került sor „A mecseki bányászat története” kiállítás megnyitójára a Bányá-
szati Földalatti Múzeum bejáratával szemben felújított épületegyüttesben. Este 18
órakor került sor a találkozó ünnepélyes megnyitására az Expo Center Zsolnay ter-
mében. A különbözõ országok bányász, kohász egyenruháiban megjelentek szín-
pompáját még emelték a teremben fúvószenei koncertet adó Bad Ischl (Ausztria),
Horviéka Kapela (Cseh), a Perecesi Bányász és a Baranya Vadászkürt együttesek.
A vacsorát követõen a Benko Dixiland Band adott nagysikerû koncertet.

A következõ napon került sor az Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület 99. küldöttgyûlésére, ahol sor került az elõzõ nap „Fenntartható fejlõdés
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feltételei az európai bányászatban és kohászatban” tudományos konferencia záró
dokumentum memorandumának az Európai Parlament és a Magyar Országgyûlés
képviselõihez történõ eljuttatásának elfogadtatására. A bányászat stabilizálására és
fejlesztésére vonatkozó javaslatok: „növelni kell a hazai nyersanyagok és energia-
hordozó források kiaknázását és hasznosítását (ásványvagyonunk állami tulajdon-
ban van, a kihasználtsági mutatók ugyanakkor gyengék); el kell hárítani a bányászati
és kitermelési jogok megszerzését súlyosan fékezõ akadályokat; az állam teremtse
meg az ásványvagyon gazdálkodás felelõs rendszerét; a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal legyen aktívabb a potenciális bányaterületek azonosításában és az
ezzel kapcsolatos hosszú távú földhasználati tervek kialakításában; a nemzeti föld-
tani szolgálatok alakítsanak ki nemzetközi hálózatot az információk jobb terítésére
és egy integrált adatbank kiépítése céljából; a földgázzal kapcsolatos egyoldalú im-
portfüggõség mérséklése érdekében támogatni kell a reménybeli hazai földgázva-
gyon (hagyományos és nem hagyományos) felkutatását és kitermelését; növelni kell
a hazai szénvagyon használatát a villamos energia termelésben. Folytatni kell a bá-
nyászat és a tüzeléstechnika mûszaki fejlesztését, szükség szerint a legújabb tech-
nikai megoldások figyelembe vételével (a keletkezõ CO2 leválasztásával, a szén
földalatti elgázosítása). Ezekre jó geológiai adottságaink vannak; a hazai földalatti
vízkészleteket és ivóbázisokat meg kell óvni és olyan állapotban megtartani, hogy
használatuk hosszútávon megtartható legyen; az USA és Japán mintájára azonosí-
tani kell az EU, illetve hazánk szempontjából legfontosabb stratégiai nyersanyago-
kat, azok beszerzési lehetõségeit, és ezek alapján gondoskodni kell beszerzésük
megfelelõ biztonságáról, amihez a külpolitika és a nemzetközi kereskedelempolitika
eszközeit is fel kell használni, ez a kohászat szempontjából is létfontosságú; indokolt a
geotermikai kutatások, beruházások és áramátvétel támogatása.”

A hazai bányászat (szén, szilárdásvány, kõolaj-, földgáz- és vízbányászat)
és kohászat (acélipar, fémipar, öntészet) jelenleg mintegy 30 000 fõt foglalkoztat,
közvetlenül a hozzá kapcsolódó tevékenységet figyelembe véve 100 000 fõre te-
hetõ a két iparág mûködésétõl függõ emberek száma. Az ágazatok termelési érté-
ke meghaladja a 3 000 milliárd forintot, ami az ipari termelésnek kb. 17%-a.

Magyarország az elmúlt évtizedekben kialakult közfelfogással ellentétben a
szénnel és ásványi nyersanyagokkal közepesen ellátott országok közé tartozik.
A gazdaságosan kiaknázható szénvagyonunk a jelenleginek többszörösét kitevõ
kitermelést figyelembe véve is több mint 100 évre elegendõ. A Mecsekben megku-
tatott uránérc vagyonból a Paksi Atomerõmû részére még 40 évnyi üzemanyagot
lehet elõállítani. Világviszonylatban is jelentõsnek mondható réz-, cink- és ólomtar-
talmú polimetallurgikus ércvagyonunk és az ismert bauxitkészletek. Az elmúlt 40
év elhibázott döntései miatt azonban ezek a lehetõségek kihasználatlanok. Miköz-
ben nyersanyagkészleteink a földben maradnak, a kincstár nem kap bányajáradé-
kot, az önkormányzatok adókat, a bányavidékeken nincsen munkalehetõség. A tu-
domány és a technika állása szerint a belátható jövõben az emberiség nem
mondhat le a fosszilis energiahordozók használatáról. Villamos energiát legolcsób-
ban a helyben kitermelt szénbõl lehet elõállítani. A lemondás ezen létfontosságú
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anyagok termelésérõl ott, ahol adottak a természeti adottságok, és helyette import-
ból biztosítani ezt több, mint könnyelmûség. A helyes választ a kérdésre célsze-
rûbb a politika helyett a tudománytól várni. 14 órakor a delegációk vezetõinek foga-
dására került sor a Dominikánus Házban, ahol dr. Kunzt Márta alpolgármester

köszöntötte a megjelenteket. Ezt követõen került sor a találkozón résztvevõk dísz-
felvonulására. A Janus Pannonius utcai gyülekezõhelyrõl Apáca utca, Jókai tér,
Jókai utca, Citrom utca, Irgalmasok utcáján keresztül érkeztek meg a színpompás
egyenruhákban a résztvevõk zenekarok és zászlók kíséretében a Széchenyi térre.
Az itt elhangzott beszédeket követõen a város színeit hordozó szalagok felkötésé-
re került sor minden zászlóra. Pécs városa ilyen pompás bányász demonstrációt
akkor sem ért meg, mikor a szakma még meghatározó volt a város életében. A
résztvevõk baráti találkozójával ért véget a nap az Expo Center Littke termében.
Május 30-án a záró napon az Ágoston téri templomban a bányászok és kohászok
emlékére misét celebrált Dr. Takács Gábor plébános. Nagyszerûen szõtte bele a
két szakma múltját az igehirdetésbe. A bányász emlékmû megkoszorúzását köve-
tõen a Fekete Gyémánt Fesztivál Fúvószenekar adott koncertet a Pécsi Bányász-
történeti Alapítvány rendezésében. A nagysikerû rendezvénysorozat emlékét õrzi
az Ágoston téren elhelyezett emlékkõ.
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EL NEM HANGZOTT AVATÓBESZÉD

A 13. Európai Bányász-Kohász- és a 8. Magyar Bányász-Kohász-Erdész
Találkozót megörökítõ emlékkõ elhelyezésére a pécsi Ágoston téren – a hatósági
engedély késése miatt – nem a Találkozó tervezett programjában, hanem azt kö-
vetõen, ünnepélyes külsõségek nélkül került sor.Talán nem érdektelen, hogy a
Szén- és Uránbányászati Emlékmû koszorúzási ünnepsége keretében elhelyezni
tervezett emlékkõ el nem hangzott avatóbeszédét megismerhessük.

Hölgyeim és Uraim, Bányászok, Kohászok, Erdészek, külföldi és hazai
Vendégeink, Pécs város Polgárai!

Harmadik alkalommal állok itt e téren emlékmûvet avatni. Hat éve – a pécsi
megyéspüspök úrral a mecseki bányász tiszteletadó toronyzene-hálózatnak a
templom tornyában létesített pontját avattuk. 2006-ban a mecseki hagyományõr-
zés legjelentõsebb és „a hazai köztéri alkotások esztétikai színvonalát magasan
meghaladó” bányász emlékmûvet adtuk át, amely elõtt koszorúinkat néhány perc
múlva fogjuk elhelyezni. És most itt egy szerényebb, de mondanivalójában nem
szegény emléktáblát avatunk. Mit mondanak nekünk, a 21. század embereinek,
ezek az emlékjelek, és mit kell mondaniuk utódainknak?

A toronyzenével naponta tisztelgünk bányász elõdeink elõtt, és emlékezte-
tünk embert-próbáló nehéz munkájukra. Az emlékmûvel Pécs város társadalma el-
ismeri, hogy a mecseki szén- és uránbányászat „küldetését befejezte, népnek ha-
zát, házat, kenyeret, városnak, megyének gazdagodást, fejlõdést” adva.

Az új táblával Pécs2010 Európa Kulturális Fõvárosa programjainak egyik ran-
gos, bányász programjai legrangosabb rendezvényének emlékét kívánjuk megörö-
kíteni. Amilyen szerény és szûkszavú az emlékkõ, olyan sok mindenrõl beszél an-
nak, aki nem csak olvassa, hanem a sorok mögé is tekint.

Május végén, az utolsó három napban városunk egy rendkívüli, látványos,
megismételhetetlen, magas színvonalú szakmai és szórakoztató esemény színhelye
volt: az európai bányászok és kohászok, valamint a magyar erdészek találkozója. 13
ország küldöttei jöttek hozzánk a 13. Európai Bányász-Kohász Találkozó keretében.

Európa bányászata „egy történelmi pillanatra” itt volt nálunk, abban a város-
ban, amelynek bányászata mindig is része volt az európainak. Bányász õseink
nagy része európai külországokból érkezett, a nagyszerû bánya-alkotások tulajdo-
nosai, tervezõi, megvalósítói, nagyrészt európai országokban éltek, dolgoztak, és
sokan közülük onnan betelepülve váltak magyarrá. És ne felejtsük azt a sok száz, a
múlt század elsõ felében Belgiumban, Németországban, Franciaországban hazát
lelt magyar bányászt, akiknek leszármazottai ma ugyanúgy új hazájuk megbecsült,
alkotó fiai, mint a hozzánk származottak. Így – fantáziánkat elengedve – a küldöttek
és a helyiek között akár virtuális öntudatlan leszármazotti rokoni találkozások is lét-
rejöhettek a programokon részt véve, a város utcáit járva.

Az európaiak képviselõi tehát most eljöttek hozzánk, és mi nagy szeretettel fo-
gadtuk õket. Nem csak baráti találkozóra jöttek, hanem szakmai elõadásaikkal, dí-
szes felvonulásukkal, zászlóikkal, zenekaraikkal, jelenlétükkel, emlékeztették is a
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várost bányász múltjára, azért, hogy polgárai ne feledjék, legyenek rá büszkék. Ez-
zel mi bányászok is bíztatást kaptunk, hogy a nagy európai bányász-kohász család

tagjaiként folytassuk bányász múltunk emlékeinek megõrzését, megörökítését.
Itt voltak és vannak velünk erdész barátaink is a 8. Magyar Bányász-Kohász-

Erdész találkozó keretében. Nem véletlen a jelenlétük és a jeles szereplésük, hiszen
közös bányász-, kohász-, erdész barátságunk, évszázados technológiai kötõdésünk,
munka és sorsközösségünk, több száz évvel ezelöttrõl eredeztethetõ. Közösek
selmeci hagyományaink, aminek legyen ez a kõ is egyik emlékeztetõje, és, amelynek
mai egyik leghivatottabb õrzõje az 1892-ben Selmecbányán alakult Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület, amely Pécs város önkormányzatával együtt a ta-
lálkozó létrejöttét, és jelen emléktábla megvalósulását lehetõvé tette.

Köszönjük az emléktáblát mindazoknak, akik a táblán szereplõ rendezvé-
nyeket és az emléktábla felállítását anyagilag támogatták, munkájukkal segítették.

Ezekkel a gondolatokkal adom át az újjávarázsolt, megszépült Ágoston té-
ren Pécs város polgárainak szerény emléktáblánkat, abban a reményben, hogy a
tér környezete méltóképp tovább fog szépülni.

Szirtes Béla
Pécs, 2010. május 30.
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TÜSKÉS TIBOR

SOLYMOS IDA
*1922 †1995

A „pécsi irodalom” huszadik századi történetében vannak alkotók, akiknek
munkásságát, kapcsolatát a várossal jól ismerjük, számontartjuk (pl. Weöres Sán-
dor, Csorba Gyõzõ), és vannak olyanok, akik bár itt születtek, eltávoztak innét,
akiknek nevét elfeledtük vagy ritkán idézzük (pl. Aleksza Ambrus, András Endre,
Hunyady József, Kopányi György, Katkó István, Rózsa Endre stb.). Az utóbbiak
közé tartozik Solymos Ida is.

1922. december 8-án született Pécsett. Két pécsi lakóhelyét ismerjük: Kis-
rókus utca 17. (1942-ben) és Ferencesek utcája 4. (1943-ban). A Mária utcai pol-
gári leány iskolába járt. Verseiben ezeket a pécsi motívumokat találjuk: az utca vé-
gén a Flórián-szobor, a nõegylet ablakai, a Széchenyi tér sarkán még a fiakker-sor
állt… „Öreg kisvárosban” élt, „ahol napestig harangoztak, / s nagykalapú, ájtatos
nénikék / tereferéltek a dóm tövében.” Felejthetetlen élménye a legelsõ bál, a tánc,
a tangó és a foxtrott.

Szülõvárosomhoz címû kései versében írja: „Nem idegenbe átplántált virág /
akartam lenni, / és otthon sem pálma, / csak ág – mondjuk: akác, / városszéli szûk
kertjeid / egyikébe zárva. / Elfogytomiglan / nézném, hogy a labdát / célba rúgják-e
kívül a diákok / naphosszat porban – / mert örökké nyár van / ábrándjaimban! / Épp
virágban állok, / emberrel, hazával jó-cimboraságban.”

Költõként korán jelentkezik, s korán kapcsolatba kerül a városban akkor itt élõ
alkotókkal. A fiatal lány pécsi „körének” tagjai: a színész Fábián Eszter, az író Holler
András, a költõ Csorba Gyõzõ, a zeneszerzõ Takács Jenõ, a festõ Martyn Ferenc, és
legfõképpen a könyvtáros és szerkesztõ Várkonyi Nándor. 1942-43-ban versei je-
lennek meg a Sorsunkban, s huszonegy éves korában, 1943-ban napvilágot lát elsõ
verseskötete, A Hold körülnéz. A folyóirat történetére emlékezõ Várkonyi Nándor így
ír a Pergõ években: „E tarka idillek és zakaták közepette meglepõ gyorsan jelentke-
zett és felzárkózott egy saját »második nemzedékünk«, íme néhány név, kapásból
és ábécé rendben:” – és a felsorolt tizenhárom név között Solymos Idát a tizenkette-
diknek említi. Solymos Ida a költõi indulásért hálás volt Várkonyinak: egyik kései ver-
sét, a Sziriat oszlopa címût a 70 éves Várkonyinak írta, neki ajánlotta.

Solymos Ida már húsz éves korában, 1942-ben Pestre kerül. Háborúban ér-
keztem Budapestre – ez egyik versének címe. A fõvárost „kusza és szomorú” vá-
rosnak nevezi. Több helyen lakik: a neki írt leveleken négy év alatt hét (többnyire al-
bérletek) címét találjuk.

Még Pécsett ismerkedik meg Weöres Sándorral (Weöres kilenc évvel volt
idõsebb, 1913-ban született), aki a Sorsunk munkatársa, rövid ideig a lap szerkesz-
tésében is részt vesz, és 1941-tõl 1943-ig a városi közmûvelõdési könyvtár vezetõ-
je. Weöres Sándornak az 1942 és 1945 közötti négy évnyi idõbõl Solymos Idához
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írt 26 (a címzettet hol tegezve, hol magázva megszólító levelét) ismerjük. (Weöres
Sándor: Egybegyûjtött levelek, II.) A leveleket publikáló Bata Imre írja: Weöres
Sándor „Solymos Idához írt levelei akkor kezdõdnek, amikor a fiatal költõnõ Pécs-
rõl Budapestre költözik. A gyöngéd érzelmek ekkor már barátivá mérséklõdnek.
Weöres szokása szerint most is segíteni akarja a fiatalabb pályatársat, viszont

Solymos Ida a nehéz háborús idõkben igyekszik szolgálatait ajánlani a vidéken –
Csöngén – rekedt poétának.” A levelek elõbb Pécs és Pest, majd Csönge és Pécs,
Csönge és Pest között járnak. (Weöres másokhoz írt leveleiben is gyakran szere-
pel Solymos Ida neve.) Kapcsolatuk ellentmondásos, hol „bántják egymást”, hol
segítik. Kézirataikat elküldik egymásnak, Weöres tanácsokat ad, véleményt mond
Solymos Ida verseirõl. Weöres Sándor írja Füst Milánnak 1942-ben: „Solymos Ida
pesti útra készül és meglátogat; kérlek, fogadd szeretettel: sok szeretetre szoruló
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és sok szeretetet érdemlõ nõvérke; és mint költõ, fejlõdik. Lassan bontakozik, de
kb. 35 éves korában döbbenetes dolgokat fog írni.”

Solymos Ida a versek mellett kéziratban maradt novellát és regényt is ír.
Amikor 1943-ban megjelenik elsõ, A Hold körbenéz címû verseskötete, Weöres
Sándor Keresztúry Dezsõt, a Magyar Csillag folyóirat társszerkesztõjét kéri: „A na-
pokban Solymos Ida pécsi húszéves költõnõ megküldi Neked elsõ verseskötetét,
címe „A Hold körülnéz”. Még nem kiforrott, de folyton-fejlõdõ, tehetséges poéta. Ér-
dekes képzeletvilága van: úgy ír saját hétköznapjairól, hogy folytonosan átjátssza
õket valami villogó-foszforeszkáló irrealitásba. Arra kérlek, vedd pártfogásodba ezt
a pécsi madarat és tojásait; és írass róla valakivel a „Magyar Csillag”-ba.” A hábo-
rús események, a folyóirat megszûnése miatt a Magyar Csillagban nem jelent meg
írás Solymos Ida elsõ könyvérõl, de a Sorsunk és a Forrás címû folyóiratban írnak
róla. Verseiben „álruhában”, célzásokban és utalásokban van jelen a költõtárs, va-
lószínû Weöres az a „sötét szemû férfi”, az az „elsõ szerelem”, az a „te” – akinek
nevét persze kimondani nem lehet –, akirõl a Vendégjárás (1964) címû kötet elsõ
ciklusának a Perlekedés és nosztalgiának a versei íródnak.

Solymos Ida pályáján a háború után mintegy húszévnyi hallgatás (és elhallga-
tás) következik. Írásai nem jelennek meg. Második költõi „indulása” a Jelenkor folyó-
irathoz fûzõdik. 1960 és 1963 között négy verse jelenik meg. A lap 1968-ig két alka-
lommal közli versét, és írnak is róla a Jelenkorban. Hozzám írt 17 levelét a Petõfi
Irodalmi Múzeum õrzi. Egyszer személyesen is találkoztunk, amikor Pécsett meglá-
togatott. Két könyvét dedikálta, a Vendégjárásba ezt írta: „Tüskés Tiboréknak, ezt a
soká késett és nagyon kizsigerelt könyvet, szeretettel Solymos Ida. Bp. 1965. szept.
15.” A „kizsigerelt” arra célzás, hogy – Székely Magda, a kötet felelõs szerkesztõje –
az akkori cenzori gyakorlat szerint a versek szövegébe belejavított, sorokat hagyott
el (pl. Kegyetlen évszakok címû versnek 7 sorát húzta ki), „kényes” kifejezéseket sti-
lizált (pl. „egy ethoszibb világ”-ot „emberibb világ”-ra változtatott), amelyeket a könyv-
ben kézzel tett helyre utólag a szerzõ. Arc nélkül (1969) címû kötetét így dedikálta:
„Tüskés Tibornak, – technikai okok miatt – kissé késve, de köszönettel az újraindu-
láshoz nyújtott elõzékeny segítségért. Bpest, 1970. márc. 30. Solymos Ida.”

A korai Jelenkor mellett a Rónay György szerkesztette Vigilia volt a másik folyó-
irat, amelyik Solymos Ida verseit rendszeresen közölte. Itt 1961 és 1974 között hat alka-
lommal 13 verse jelent meg. Vendégjárás címû kötetérõl Rónay György Az olvasó nap-
lója címû rovatában 1964-ben többek között a következõket írta: Solymos Ida valójában
az Új Hold címû folyóirathoz köthetõ, a „negyedik nemzedékhez” tartozik, de mintha „el-
kallódott volna”. A Vendégjárásról: „Voltaképpen »perirat« ez a könyv, keserûen, rezig-
náltan, és mégis cáfolatul hallgatásra is, elhallgatásra is.” Mi jellemzi a kötetet? „Hibátlan
részletek vagy versek; pár sorba zsúfolva sûrû, erõs, távlatos képek; uralkodás nyelven,
mondaton, a mesterség és a mûvészet eszközein.” Bár hangja néha „rekedt”, „elcsukló”,
csiszolatlan, fojtott, tompa, zaklatott, de sajátos és saját hang.

A kötet kedvezõ kritikai fogadtatásra talált másutt is: a Vigilián kívül a Jelen-
kor Futaky Hajna, a szombathelyi Életünk Várkonyi Nándor, a Kortárs Jánosy Ist-
ván méltatását közölte a könyvrõl.
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Solymos Ida életében még egy verses kötete jelent meg: az Eskûminta
(Összegyûjtött versek) 1974-ben. A kötetrõl Lengyel Balázs írt elismeréssel az Élet
és Irodalomban. De a Dunántúl (1967) címû antológiából kimaradt, a Szép versek
köteteibe csupán egyszer-kétszer veszik be. Várkonyi Nándorral kapcsolatban
maradt, kéziratait olvasta, javította, stilizálta. Németh Lászlónak Várkonyihoz írt le-
veleit a Kortársban (sajnos nevének elhallgatásával) közölte.

Magányosan él a fõvárosban. Sok zenét hallgat, ritkán publikál. „Már úgy va-
gyok, hogy alig értem” – így intonálja egyik kései versét. A 73. születésnapján,
1995. december 8-án hunyt el Budapesten.

SZIRIAT OSZLOPA

Hetvenszer négy évszak halad
– parádés, lucskos áradat –
mikor mögéd, mikor eléd,
olykor sodrásban, hogy beérd,
aki te vagy.

Tudom. A front. Apámtól lábat,
tõled a hallást ... – errõl máskor.
Eszményeid glédában állnak
szívemben kora-indulástól.

Bátyám, barátom! az a város,
ahol te élsz megszakítatlan,
nekem egy pókháló-hínáros
padlás, hol világba szakadtam.
Neked a teljes lét, a munka,
közeg a szerte-áradásra,
könyvek, miket olvastál, írtál
magadéra s a mi javunkra
hogy aki vagy, bennük növesszed.
Mit adott nekem az a város?
hagyjuk, nem-szólnom róla könnyebb.

Voltál s maradsz elfogulatlan
helyettem és mindõnk nevében.
Tanítványi kanyarulattal
boldogulásunk erdejében
szóródtunk járt- s nem-járt utakra
ki több teherrel, ki kevéssel.
Bárhogy volt is, tiéd az érdem:

együtt vagyunk az ünnepélyen.
Ha letörünk a tipratásban,
sértõdötten fordulunk falnak,
te Szokratésszal szólsz: az állam
hozzám méltatlant nem javallhat.
Kidekorálva zajjal-bajjal
caplattak mellettünk az évek.
Te hat mérfölddel hosszabb jajban
döntöttél: munkádat bevégzed.
Vagyok melletted Matuzsálem,
már húsz éve is vénebb nálad.
Fejemben a testi halálnem
változatai prézsmitálnak;

melletted mint a kóró szára,
szikkadt és mindétig mogorva
arccal vicsorgok a világra:
munkám ne a szemétre hordja!
Leveleidbõl megtanultam
a cicomázatlan beszédet
s hogy több út visz az üdvösséghez,
mit elme számba venni képes –
s mint ásatag repkény a falra,
csimpaszkodjam csak igazamba,
tapadva országhoz és néphez –
(így még nem írtam le, hisz’ érted ...)
Tõled tanulom a türelmet.
Mintát adsz te a létezéshez.
Boldog város, mely ünnepelhet
magát becsülve, mikor téged.
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FÜRTÖS GYÖRGY EMLÉKÉRE
(1939. január 21. Pécs, †2010. október 6. Pécs)

A pécsi mûvészvilág ismét gyászol. 71 éves korában elhunyt Fürtös György, „a játé-
kos keramikus”. Barátja, Bükkösdi László nevezte így egy róla szóló írásában, Fürtös mûvé-
szi alkotómódszerének, karakterének lényegére utalva. Az agyagban megfelelõ kifejezési
formát talált humora, szellemes fricskázó kedve, karikírozó képessége. A kiállítótermekbe
belopta, kortárs mûvészetté emelve e ritka emberi képesség agyagba rögzített eredményeit.

Fürtös György Pécs szülötte, amit csak tanulmányai, utazásai idején hagyott el. Az
iparmûvészeti fõiskolán végezte tanulmányait, Borsos Miklós és Csekovszky Árpád voltak a
mesterei. Szakmáját tanította Pécsett a Mûvészeti Gimnáziumban, 1962–1997-ig dolgozott a
Zsolnay Porcelángyárban, ahol a dísztárgy-, majd az épületkerámiai-, a pyrogránit-részleg ve-
zetõ tervezõje lett. Pályakezdõ éveiben két ízben nyert díjat „Az év legszebb terméke” pályá-
zaton. Egyaránt helytállt a kisplasztika-dísztárgyak, az épületszobrok, valamint a burkolatok
tervezésében. Nagy szerepet vállalt a Zsolnay-gyár szecessziós épületrekonstrukciós prog-
ramjában. A pécsi városkép meghatározó jeleit alkotta meg a Konzum áruházon a „Bõség” nõ-
alakjaival, a Centrum burkolat-plasztikáival. A Villamosközlekedés emléke, a MATÁV székház
baranyai népi faragásmotívumokból táplálkozó betétdíszei, a kertvárosi Barátság kútja, a
Lakodalmas ház Boszorkány-cégére talán a legismertebbek, valamint a Tüke kút (1998),
amelynek kicsinyített eozin formája a Tüke-díj kitüntetése lett. Számos díjat, emlékplakettet
mintázott, így a POSZT díjait. Épületszobrászati munkái, szökõkútjai számos hazai várost dí-
szítenek, valamint külföldön is öregbítették a Zsolnay-kerámia tradícióját, hírnevét. Ezek közül
kiemelkedik a törökországi Kütahyába készített szûrmintás kútkávája és ülõkéje, Sao Paoló
magyar követségen látható nõi torzója, Eszéken a Barátság kútja (2003).

Kiállításon ritkán szerepeltek rajzai, akvarelljei, pedig ezeken is átsüt látásmódjának
és gondolkodásának eredetisége. A kerámiakészítés tradíciójának, formahagyományának
elmélyült tanulmányozásával készítette el P. Brestyánszky Ilona: Ismerjük meg a kerámiát
címû kerámia és porcelánmûvesség történeti szakkönyv rajzillusztrációit (1976). Gyári ter-
vezõtevékenysége mellett saját keramikus életmûvet épített fel, mûveivel rendszeresen sze-
repelt az Országos Kerámia Biennálékon, hazai és külföldi kiállításokon, munkái eljutottak a
keramikus világközpontba, Faenzába is. Egyik alapítója, 1969–1972-ig résztvevõje, vezetõ-
ségi tagja a Siklósi Kerámia Szimpóziumnak, 1979–80-ban a Kecskeméti Nemzetközi Kerá-
mia Alkotótelepen, majd a szerbiai Arangyelovác mûvésztelepén dolgozott.

Keramikus formanyelvébe átmentette a népi fazekas hagyományok célszerûséget
dekoratív szépséggel párosító formavilágát, a korongozás tiszteletét, a népi „Miska kancsók”
derûs humorát. Megihlették a mohácsi népszokás, a Busó-járás maszkjai. A korongozott
elemekbõl (tál, henger stb.), e forgástestek felnyitásával, darabolásával vagy ipari féltermék-
bõl: a gyári présrõl lejövõ szalagszerû masszából is szerkesztett reliefeket, szobrokat (ka-
kas, majom). Az agyag tésztaszerû kezelésével, játékos ötletekkel formált karikírozó portréi,
különösen a nõkkel foglalkozó plasztikái játékos derût, finom erotikát, iróniát árasztanak.
Formanyelvére hatott a konstruktivizmus és a pop art. A Zsolnay gyárban alkalmazott anya-
gokat és az eosin-technikát modern mûvészi kifejezõ szándékának részévé tette. Deformált,
sérült edénysorozata, a triviális hétköznapi tárgyak „cipõk, nyakkendõk, kalapok” megformá-
lásai az emberrõl szóló plasztikákká nemesedtek. Pécs Nívódíját (1964), a III. Országos Ke-
rámia Biennálé harmadik díját (1972), Munkácsy díjat (1980), SZOT díjat (1985), Egy napot
Pécsért ezüst plakettjét, Pro Civitate Pécs kitüntetést kapta (1998). Gazdag, karakteres
munkásságának megbecsülése, õrzése már rajtunk múlik.

Mendöl Zsuzsanna
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ZS. KOVÁCS DIANA EMLÉKÉRE
(*1923. április 1. Gyöngyös, †2010. október 6. Pécs)

1958 szeptemberében léptem át elõször a Széchenyi Gimnázium kapuját, azon
elsõk között, akik sikeres felvételi vizsgát téve a pécsi Mûvészeti Gimnázium tanulójá-
nak mondhatták magukat. Ismerkedés a körülményekkel, az új tantárgyakkal és a taná-
rokkal, várakozással töltött el bennünket.

Zs. Kovács Diana tanárnõ több tárgyat is oktatott. Népmûvészet, ábrázoló geo-
metria mellett – számomra mindenek elõtt – mûvészettörténetet. Akkor még nem tud-
tuk, hogy igazából textilmûvész. Szakosodásra az iskolában csak késõbb, az új helyen,
a volt tanítóképzõ épületében nyílt lehetõség.

Másodikos gimnazista koromban határoztam el, hogy mûvészettörténész sze-
retnék lenni Dicu néni óráinak hatására. S nem voltam egyedül. Osztályunkból (18 fõ)
ketten felvételiztünk, s mindketten azzá lettünk, aminek magjait – ahogy szokás említe-
ni – hihetetlen érdekes és érzékletes óráival elültette bennünk. Ahogy bemutatta a kont-
raposztot, én is ugyanúgy „hoztam magamat helyzetbe” valamivel késõbb... Felkelteni
az érdeklõdést, kinyitni egy ablakot a fogékony kamasz lelkekben, – ehhez nagyon ér-
tett. Nem volt – vagy nekünk nem vallotta meg – kedvenc korszaka. Mindannyiról úgy
tudott szólni, hogy pillanatok alatt kortársakká váltunk, s belülrõl érzékeltük a különbözõ
mûvészeti tendenciák mozgását.

Az egyetem elvégzése után kollégák lettünk. Talán némi büszkeséggel is figyel-
te igyekezetemet, de az iskola falain kívül is ötleteivel segített a pályakezdéskor.

Az Õ kezdeményezésére lettünk telekszomszédok Pécsváradon, egy lehetsé-
ges mûvésztelep pionírjaiként. Felejthetetlen nyarat töltöttünk együtt családostól az
Istrián, a hetvenes évek elején, s jártuk a mûemlékeket egymás figyelmét felkeltve apró
sajátosságokra.

Textilmûvészként fontosnak tartotta, hogy az alapvetõ szakmai ismereteket ta-
nítsa meg és gyakoroltassa diákjaival. Számtalan neves textilmûvész indult kezei kö-
zül, s lett országosan híres, külföldön is jegyzett, díjazott alkotó.

Hiányzott belõle minden szakmai hiúság és kicsinyesség, amely mások elõme-
netelét irigységgel, szakmai féltékenységgel kezelte volna. Nagyvonalúsága mögött az
az alkotói magatartás húzódott, hogy a mû ne csak magáról szóljon, de beszéljen má-
soknak is érvényes gondolatokról; örömforrásul szolgáljon.

Az utóbbi idõben megsokszorozódott családi gondok mellett is mindig volt ideje
másokra, – erõt adni, hitet táplálni, kinek mire volt éppen szüksége.

Hésziodosz után, a görög mitológiában a három Moirák, a szövõ Klóthó, a kiosz-
tó Lakheis, az elháríthatatlan Atropos, – szövik életünk fonalát, s szabják ki annak
hosszát. Dicu, megszõtte a maga, és mások életfonalát.

Valami mégis összegubancolódott Dicu!. Elvékonyodott a vetõfonal, s nem bírta
a terhet? Vagy a vadászat istennõje a „leigázhatatlan” rogyott térdre?

Elment Dicu, de egy eredményes életet hagyott maga után. Hite szerint bizo-
nyosságot arról, hogy hazaérkezett, ahová egész életében készült.

Pályaválasztásomat köszönve búcsúzom:
Pilaszanovich Irén
mûvészettörténész

Budapest, 2010. november 2.

117

PILASZANOVICH IRÉN

117
2010-04_Tel_composite.prn
D:\00_Munka\Pecsi Szemle\2010-04-Tel\2010-04_Tel_10.vp
Wednesday, November 24, 2010 1:32:35 PM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



TRAJ FERENC

NÕK A BÁNYÁBAN

A II. világháború befejezését követõen, a kevés háborús kárt szenvedett vá-
rosban hamarosan visszatért az élet a régi kerékvágásba. Az 1938-ban felavatott
Pécs-újhegyi kultúrházban is újra visszaköltöztek azok a társadalmi szervek, mint
például a 699. sz. cserkészcsapat, amelynek 9 évig, az 1948-ban történt megszün-
tetéséig tagja voltam, kezdetben, mint „Farkaskölyök”, majd a megszüntetésekor,
mint az „Öregõrs” tagja. A DVAC futball szakosztály stb., amelyeket a háború ide-
jén az itt elhelyezett katonai alakulat miatt „számûztek” az épületbõl. Új csoportok
jöttek létre. Színjátszó-, népi tánccsoport és különbözõ pártok ifjúsági szervezetei.
Az emberek igyekeztek elfelejteni azokat a megpróbáltatásokat, amelyeket a há-
ború következtében elszenvedtek. Egymást érték a különbözõ címszó alatt, hóvi-
rág, ibolya stb. megtartott táncrendezvények, bálok, író- olvasó találkozók.

Egy ilyen író-olvasó találkozó vendége volt Illés Béla, a Vörös Hadsereg ez-
redese, a Kárpáti rapszódia címû könyv szerzõje és a hazánkban magyar nyelven
megjelenõ Új Szó címû újság fõszerkesztõje. Elõadásában ismertette a Szovjet-
unióban nagy sikereket elért munkaversenyeket és azok hõseit, Sztahanovot, a
bányászt, Maximenkot a gyorsfalazó kõmûvest, Nazarovot, a mozdonyvezetõt, Mi-
csurint, a növénynemesítõt stb. A beszélgetés során megemlítette, hogy a Szovjet-
unióban, a nõi egyenjogúság következtében még a bányában is dolgoznak nõk.
Akkor még nem voltak ismereteink arról, hogy a málenkij-robotra Magyarországról
elhurcolt német anyanyelvû és német nemzetiségû nõk közül is hányan dolgoztak
és haltak meg a mostoha ellátás és nehéz fizikai munka következtében a Szovjet-
unió bányáiban. Példának hozta föl, hogy egy szovjet család, a két szülõ, és két
nagykorú gyerek, együtt szállnak le a bányába, miközben elszakadt a szállítógép
kötele, de a kast a kasejtõernyõ, szintre érve úgy megfogta, hogy a kötélszakadást
csak egy gyenge rántás jelezte. Ennek valóságtartalmáról akkor még nem tudtam
volna vitába szállni, mert mint az Újhegyi üzemben dolgozó napi-munkás, akkori
szóhasználattal „Ifjúmunkás”, abban az idõben, aknatornyot is csak messzirõl lát-
tam, de ma már tudom, hogy ilyen kasejtõernyõ még ma sem létezik. Amire nagyon
sokan felkaptuk a fejünket az, hogy a feleség és a nagykorú leány is leszállt a csa-
láddal a bányába. Nálunk – legalább a bányatelepeken – az asszonyok nagy több-
sége nem dolgozott. Gondozták a gyerekeket, állattartás és a háztartáshoz szük-
séges zöldségfélék termesztése volt a feladatuk. Egyedülálló nõk, fiatal lányok
dolgoztak ugyan a bányaüzemekben, de csak külszínen és csak fizikumuknak
megfelelõ munkakörben.

Hamarosan itt is megváltozott a helyzet. A lerombolt, kirabolt, országnak –
Pécs ebben kivétel volt – az újjáépítése és a déli szomszédunknak jóvátétel címén
leszállítandó szénmennyiség miatt szükség volt a széntermelés fokozására. To-
vábbá egy helytelen politikai döntés miatt, amely szerint, agrár államból, ipari álla-
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mot „vas és acél” országát kívánták létrehozni. Ehhez vasércre – amit a Szovjetuni-
óból kívántak beszerezni és hajóval a vasmûbe szállítani – és kokszolható szénre
volt szükség, amelyre a Komlói szenet találták alkalmasnak. Komló ekkor még egy
kis falu volt, de már az 1945. december 6-tól, amikor megtörtént a bányák államosí-
tása és a Komlói bánya is állami tulajdonba került, a város rohamos fejlõdésnek in-
dult. (Pécsi bányák 1938-tól, Ausztria német bekebelezését követõen a német
Göring Mûvekhez tartozott, illetve a szovjet csapatok megérkezését követõen,
Szovjet tulajdonba kerültek. Majd késõbb új tulajdonosa lett, a Magyar Szovjet Ha-
józási Részvénytársaság, a MESZHART.) Hamarosan megkezdõdtek Mohácson
egy vasmû felépítésének munkálatai is. A lakótelep egy része el is készült, de a déli
szomszédunkkal, Jugoszláviával megromlott viszony miatt a vasmûvet áthelyezték
Dunapentelére. Mindjárt új nevet is kapott, Sztálinvárosra keresztelték. Ezt a nevet
viselte mind addig, míg Sztálin nimbusza meg nem szûnt. A várost, azóta Dunaúj-
városnak nevezik. (Vicc is született a vasmû áthelyezésérõl. Azért kellett áthelyez-
ni, mert Mohács alatt egy tó volt, Titó.) Hamarosan beindult a „széncsata” nevû
mozgalom, amelynek következtében, nem csak több szénre, hanem több bányász-
ra is szükség volt. Toborzók járták az országot és próbálták mindenféle ígéretekkel
idecsalogatni az embereket. Fõleg az Alföldrõl, Debrecen környékérõl jött a legtöbb
toborzott munkás. A háborús veszteségek következtében túlsúlyban voltak a nõk
az országban, ezért a jelentkezõk között is több volt a nõ, mint a férfi. Továbbá az
erõszakos TSZ-esítés következtében nagyon sokan otthagyták a mezõgazdasá-
got, és az iparban próbáltak elhelyezkedni. Egymás után jöttek létre a bányatelepe-
ken a férfi, nõi munkásszállók és épültek a családok befogadására, korszerû, für-
dõszobás lakások, és az üzemekben nõi fürdõket kellett létrehozni. A bányák
vezetõi és a férfi dolgozók, igyekeztek amennyire csak lehetõségük volt rá a nehéz
fizikai munkától mentesíteni a nõket, de ez nem mindig járt sikerrel. Arra is volt pél-
da, hogy az utolsó hónapjában lévõ terhes nõt a bányamesternek kellett kiparan-
csolni a bányából, mert annyira szüksége volt a pénzre. (Abban az idõben még
nem volt sem GYES, sem GYED, de még szülési szabadság sem.) Nagyon sok
családi botránynak volt az okozója, hogy a férj szinte többet volt együtt a hozzá be-
osztott nõi dolgozó társával, mint a feleségével. A munkahelyi ismeretségbõl sok jó
és tartós házasság is létrejött. Volt nagyon sok nõ, aki arra is vállalkozott, hogy vá-
jári képesítést szerezzen és a továbbiakban vájárként dolgozzon. Egy idõ után las-
san túlsúlyba kerültek a férfiak a bányában és lassan visszaállt a több évszázados
tradíció, amikor férfiak végezték ezt a nehéz és veszélyes munkát és a nõk lassan
kikerültek a bányából és a külszínen igyekeztek õket foglalkoztatni.

Több esemény is történt ebben az idõben. Az infláció olyan méreteket öltött,
hogy a pengõ vásárló értéke napról-napra változott. A világ eddigi legnagyobb mér-
tékû inflációja volt Magyarországon. Már nullákkal nem lehetett kifejezni, ezért
Millpengõben adták meg egyes árucikkek árát. A keresetek értéküket vesztették,
ezért egymást érték az akkori politikai megítélés szerint, a bányászatban a „vad-
sztrájkok”. Valamivel jobb lett a helyzet 1946. augusztus 1-tõl, az új pénznem, a fo-
rint bevezetésétõl. Egy évre rá egész országra kiterjedõen beindult tervgazdálko-
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dás és hároméves, majd azt követték sorozatban az ötéves-tervek. A szükséges
pénz elõteremtéséhez a lakosság segítségét is igénybe akarták venni. Bevezették
a tervkölcsön, majd késõbb békekölcsön jegyzések intézményét. Az emberek nem
szívesen adakoztak, ezért mindenkinek névre szólóan elõírták, hogy mennyi az, az
összeg, amit elvártak tõle, és amit jegyezni kell. Vicc is született ebbõl. Egy dolgozó
megkérdezte a jegyzéssel foglalkozó a bizottsági tagot, hogy mennyit kamatozik a
pénze tíz év alatt, ami a visszafizetés idõtartamára vonatkozott? Na ide figyeljen
elvtárs, ezért a pénzért amennyit most maga jegyzett egy tehenet lehet kapni. Tíz
év múlva egy egész tehéncsorda árát kapja vissza. Ezt követõen a bizottságból
azonnal menesztették.

Azokkal a nagymama, dédnagymama korú nõkkel elbeszélgetve és régi bá-
nyász múltjukat felelevenítve azt gondolná az ember, hogy inkább szeretnék elfe-
lejteni, semmint hogy emlékezni rá. Egyetlen eggyel sem találkoztam, aki ezt élete
legrosszabb idõszakának tartja. Valószínû, hogy ebben közrejátszik, hogy az idõ
mindent megszépít és talán az is, hogy a fiatalságuk erre az idõszakra esett.
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Felejthetetlen tanáregyéniségtõl búcsúzunk
GERGELY JÁNOS

(*1930. február 13. Cegléd, †2010. szeptember 7. Pécs)

Egyszerû munkásemberek gyermekeként született Cegléden. Soha nem felej-
tette, honnan jött: gyökerei mindenkor iránytûként funkcionáltak életének minden pilla-
natában, szakmai és emberi vonatkozásban egyaránt.

A sors kegyes volt hozzá: Budapesten, magyar–francia szakon a kor legneve-
sebb tudósainak irányításával folytathatta tanulmányait. A szakmai igényesség, a te-
hetség fölfedezése, a szociális érzékenység, az emberség: ezeket az erényeket saját
mindennapjaiban tapasztalhatta meg tõlük. Hogy aztán hivatásának gyakorlása köz-
ben õ maga is ezen elvek alapján segítse tanítványai életútját.

1953-ban kerül Pécsre. A Nagy Lajos, a Széchenyi Gimnázium, a Pécsi Tanító-
képzõ, majd a Pécsi Tanárképzõ Fõiskola Magyar Nyelvi Tanszékének tanára, a kollégi-
um igazgatója; késõbb tanszékvezetõ. Az 1982-ben alakult Janus Pannonius Tudo-
mányegyetem elsõ fõtitkára, azután öt éven át az egyetem kollégiumainak fõigazgatója.
1992–95 között a szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Fõiskola fõigazgatója. Nyugdíjba
vonulása után még évekig oktat retorikát a PTE Bölcsészettudományi és Közgazda-
ság-tudományi Karán, illetve a FEEFI-ben.

Sokoldalúan mûvelt, színes és szuggesztív ember volt. Mestere a retorikának –
elméletben és gyakorlatban egyaránt. Nemcsak tudásával, hanem megjelenésével, va-
rázslatos egyéniségének sugárzásával, lebilincselõ szóbeli megnyilatkozásaival is for-
málta tanítványai személyiségét. Õt magát is ez érdekelte elsõsorban. Inspirálta õket,
érdeklõdést és kulturális igényeket keltett hallgatóiban. Diákjai rajongtak érte.

Szervezõ tanárnak tartotta magát, aki kedvezõ feltételeket teremt hallgatói szá-
mára, hogy tehetségüket minél teljesebben kibontakoztathassák, s társadalmi szinten
is hasznossá tegyék magukat. A tanári tevékenységet nem foglalkozásnak: életmód-
nak tekintette. Elveit legteljesebben a kollégium igazgatójaként tudta érvényesíteni a
gyakorlatban. A hivatalos oktatás kritikáját is vállaló kurzusok, öt idegen nyelv oktatása
a szakkollégiumi rendszerben pezsgõ, színes éveket és hivatalos elismerést is hoztak
az intézmény és vezetõje számára: Kiváló Kollégium: 1974 és 1978; Ifjúságért Érdem-
érem: 1974 és 1978; Apáczai-díj: 1979.

A magyar és francia nyelv kiváló ismerõje és mûvelõje volt. Ennek hivatalos elis-
merése a TIT Pécs–Baranyai Szervezetének alelnöki, valamint a Pécs–Baranyai Kultu-
rális Kamara elnöki tiszte. Mindezt, valamint az MTA Magyar Nyelvészeti Munkabizott-
ságában és a PAB VIII. sz. bizottságában végzett munkájának színvonalát számos
kitüntetés igazolta: a TIT Aranykoszorús Plakettje (1994 és 2005), a Grastyán-díj
(2001), a Városháza Emlékérem (2003).

Életútja mindenki számára példás: fõként emberségbõl, a személyiség varázsá-
nak, nyitottságának felismerésébõl s lehetséges fejlesztésének legnyíltabb bátorításá-
ból – az egyéniség kiteljesítésének elõsegítésébõl; a közélet formálásának kötelezõ fe-
lelõsségébõl, a hivatás iránti alázatból és szociális érzékenységbõl.

F. Dornbach Mária – Vonyó József
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100 éve Pécsett… 1910-ben

október 2. A 69. gyalogezred zenekara sétazenét tartott az Erzsébet sétatér és a Széchenyi tér
között.

október 4. A Pécsi Püspöki Jogakadémia Olvasóköre tisztújító közgyûlését tartott.
október 7. A Pécsi Tornaegyesület új szakvezetõjének nevezték ki Heiberger Sándor fõreáliskolai

tornatanárt.
október 8. Scholtz István pécsi ezredorvost (1870–1910) bécsi elhunyta után Pécsett, a központi

temetõben helyezték örök nyugalomra.
október 11. A Pécsi Nemzeti Színházban Jarnó György Muzsikus leány c. operettet tûzték mûsor-

ra. A címszerepet Tábori Frida énekelte.
október 17. A városi közgyûlésen döntések születtek a honvédtábor telkérõl, a tervezett pécsi vil-

lamosvasútról, a nyugdíjalapról és a vízvezetékekrõl.
október 20. Szõnyi Ottó, a Pécs Városi Múzeum igazgatója ásatásokat kezdett a központi temetõ

keleti oldalánál.
október 22. A Pécsi Dalárda a Jótékony Nõegylet termében megtartotta második estélyét.
október 24. A színügyi bizottság szûk körû ülést tartott Nendtvich Andor polgármester elnökleté-

vel.
október 26. Hanakó japán színmûvésznõ lépett fel társulatával a Pécsi Nemzeti Színházban.
október 28. A Pécsi Munkásképzõ Egylet Tánciskolája a Scholcz-féle, régi sörcsarnokban meg-

tartotta elsõ tánckoszorúcskáját.
október 29. K. Hegyi Lili, az új primadonna a Finom Rózsi c. népszínmûben lépett elõször a pécsi

közönség elé.
október 30. A Pécsi Nemzeti Szabadtanítás Egyesülete analfabéta tanfolyamra beiratkozást szer-

vezett a belvárosi népiskola termében.

november 2. A városi törvényhatósági bizottság kisgyûlést tartott a városháza tanácstermében.
november 5. A pécsi fûszerkereskedõk egyesülete megegyezett a cukor árának csökkentésében.
november 8. A Nemzeti Szabadtanítás elsõ elõadásán Juhász Ervin fõgimnáziumi tanár a régi

Róma történetébe vezette be a hallgatóságát.
november 9. A Nemzeti Szabadtanítás Egyesülete angol nyelvi tanfolyamot szervezett a jogaka-

démia épületének egyik termében.
november 10. Megtartotta havi rendes ülését a pécsi közigazgatási bizottság, Nendtvich Andor

polgármester elnöklésével.
november 12. A drezdai Bachmann-trió, a szász királyi udvari kamara adott hangversenyt a Viga-

dóban.
november 13. A Pécsi Katholikus Kör vendége volt Mészáros Gyula, a fiatal orientalista, Vámbéry

Ármin korábbi tanítványa.
november 16. Károlyi György gróf elvált felesége, a hajdan ünnepelt primadonna, Frank Borika

Pécsre érkezett.
november 17. Paul A. Rubens A Balkán hercegnõje c. három felvonásos operettje volt a Pécsi

Nemzeti Színház mûsorán.
november 19. Sauer Emil tanítványa, Coll Camillo adott hangversenyt a Vigadóban.
november 20. A Pécsi Izraelita Hitközség képviselõtestülete megtartotta rendes közgyûlését.
november 21. Az 52. gyalogezred új ezredorvosának Wolf Lõrincet nevezték ki.
november 26. A pécsi kerületi automobil ellenõrzõ bizottságban Kisfaludy Károly helyére Borbély

Gyula királyi iparfelügyelõt nevezték ki.
november 27. A Pécsszigetikülvárosi Társaskör elsõ felolvasóestélyén Rozsmanits Timót felsõ-

kereskedelmi tanár tartott elõadást a gyújtóról és annak gyártásáról.
november 28. Schack Béla, a kereskedelmi iskolák fõigazgatója ellenõrzés végett Pécsre érkezett.
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december 1. Vámos Artúr, a a pécsi kereskedõ ifjak és magántisztviselõk körének népszerû elnö-
ke a nevezetes magyar fürdõhelyekrõl értekezett közönség elõtt a Vigadóban.

december 3. A Nemzeti Kaszinó adott otthont a pécsi izraelita ifjúsági egylet jótékonysági hang-
versenyének.

december 9. A Pécsi Tanítóegylet megtartotta a belvárosi fiúiskola zenetermében évi rendes köz-
gyûlését.

december 9–10. A pécsi Honvéd Hadapród iskolában magas rangú vendégek látogattak el (Festl
Lehel, ezredes, vezérkari fõnök és Schnetrer Ferenc vezérkari alezredes).

december 11. A pécsi görög-keleti szerb egyházközség választmányi ülést tartott a Pécsi Jóté-
kony Nõegylet helyiségében.

december 16. Elhunyt Hirschfeld Sámuel, a város egyik legvagyonosabb polgára, a Sörgyár veze-
tõje (1843–1910).

december 18. Kiállítás nyílott Poppné Fekete Irma akvarell-, olaj- és pasztell-képgyûjteményébõl
a Pécsi Nemzeti Kaszinó nyári helyiségeiben.

december 22. Leon Victor-Bors Lajos és Münster Jólia Elefánt kisasszony c. nyolc felvonásos
operettjét tûzte mûsorára a Pécsi Nemzeti Színház.

december 24. A Polgári Kaszinó jótékonysági ünnepet szervezett a szegény sorsú iskolás gyere-
kek javára.

december 31. Bohókás óévtemetõ és szilveszteri mûsort rendezett a Pécsi Uránia.

75 éve Pécsett… 1935-ben

október 2. A városi törvényhatósági bizottság kisgyûlést tartott a városháza tanácstermében.
október 5. Országos Szõlõ- és Borgazdasági Kongresszus helyszíne volt Pécs városa.
október 5. Az iparos tanonciskola 50 éve fennállása jubileuma alkalmából, elsõ ízben mestervizs-

gákat tartottak Pécsett.
október 6. Pécs és Baranya közönsége nagyszabású program keretében országzászlót avatott.
október 7. Tanévnyitó közgyûléssel kezdte meg a tanévet a pécsi egyetem. Beszédet mondott

Prinz Gyula rektor és Kérészy Zoltán professzor.
október 8. Elhunyt Vadász Béla országosan ismert pécsi templomfestõ (1853–1935).
október 13–14. Felavatták a ciszterciek új gimnáziumát az átalakított rendházban.
október 16. Népegészségügyi kulturtábor volt a pécsi egyetemen, ahol a tüdõvész veszélyeirõl és

a csecsemõvédelem szabályairól tartottak elõadásokat.
október 17. Pécsre érkezett P. Przezdziecki Pius, a pálos rend generálisa.
október 20. A Pécsi Jótékony Nõegylet egyik termében megnyitották Dabasi Kováts Gyula képki-

állítását.
október 21. Az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület Duna-Drávaközi Köre nagygyûlést tartott

a pécsi vármegyeházán.
október 24. A Nemzetpolitikai Társaság meghívására elõadást tartott Móricz Miklós közgazdasági

statisztikus.
október 26–27. Kerületi dekatlon bajnokság volt a Tüzér utcai pályán.
október 27. Nagygyûlést rendezett Pécsett a VOGE vasutas egyesület.
október 28. Surányi Miklós, a Janus Pannonius Irodalmi Társaság elnöke kapta az 1935. évi

Vojnich-díjat.
október 31. Három papját tüntette ki a pécsi egyházmegye. Apáti kinevezést kapott Braun István,

Györkös József és Kelemen Andor.

november 1. Szabályozták a pécsi utcák jármûforgalmát: a fõútvonalakon éjjel és nappal is tilos
mindennemû hangjelzés.
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november 2. Évi rendes közgyûlést tartott a Pécsegyházmegyei Papok Missziós Egyesülete a
papnevelõ intézet dísztermében.

november 3. A pécsi egyetemi ifjúság nagyszabású kabaréestet szervezett a pécsi színházban.
november 8. Az Akció Katholika pécsegyházmegyei kulturális szakosztálya fõiskolai világnézeti

tanfolyamának elõadója Hajós György teológiatanár volt. Elõadásának címe: A természeti er-
kölcsi törvényrõl.

november 9. A Szent Mór Kollégium hagyományos, szellemes szertartásokkal ülte meg a Móric-
ka-avatás ünnepségét.

november 10. Divatbemutató teaest keretében kívánt jótékony célt szolgálni a Pécsi Jótékony Nõegylet.
november 15. A pécsi Béla király 8. honvédgyalogezred ünnepélyt tartott a Ferenc József lakta-

nyában.
november 17. Az irgalmas rendi templomban adott koncertet Francesco Varin gordonkamûvész.
november 18. A Janus Pannonius Társaság õszi ülésén erdélyi írók mutatták be munkásságukat.
november 19. Erzsébet emléknapot tartottak a pécsi egyetemen.
november 19. A Pécsi Nemzeti Színház évadnyitó elõadásán Sándor Jenõ Aki mer az nyer c. ze-

nés darabját mutatták be.
november 25. Elhunyt nagyatádi Visy László nyugalmazott fõispán (1854–1935).
november 28. A kereskedelmi miniszter a Magyar Városok Országos Kongresszusának kérelmé-

re idegenforgalmi tisztviselõket küldött Pécsre.
november 30. A Legényegylet nagytermében megnyílott az Iparos Asszonyok karácsonyi vására.

december 2. Elhunyt Klobucsár József kereskedõ, törvényhatósági bizottsági tag, a Budai Külvá-
rosi Katolikus Kör világi elnöke (1873–1935).

december 2. A nyomorgó frontkatonák segélyezése céljából díszelõadást tartottak a Pécsi Nem-
zeti Színházban (Hunyady Sándor: Feketeszárú cseresznye c. dráma)

december 6. Színielõadás keretében gyûjtöttek a Pius Kollégiumban épülõ Stadion javára.
december 9. A Pécsi Zenekedvelõk Egyesülete fennállásának 40. évfordulója alkalmából jubiláris

hangversenyt szervezett.
december 10. Válogatott magyar képzõmûvészek remekeibõl nyílt vándorkiállítás a Pécsi Jóté-

kony Nõegyletben. A rendezvény a Mûterem nevet kapta.
december 14. Romaisz Ferenc lett a pécsi egyházmegye új nagyprépostja. Kõvágó Péter mester-

kanonoki, Heckenberger Konrád és Hajós György pedig tb. kanonoki kinevezést kapott.
december 18. Lehár Ferenc Mosoly országa c. nagyoperettjét mutatták be a Pécsi Nemzeti Szín-

házban, Szedõ Miklós vendégszereplésében.
december 20–21. A Stefánia Szövetség a szegény sorsú védencei számára adományosztást tartott.
december 22. Zichy Gyula kalocsai érsek, volt pécsi püspök 30 éves évfordulóját ünnepelte püs-

pöki kinevezésének.
december 23. Megnyitotta kapuit a PEAC jégpályája, a Vitéz utcai teniszpályán.
december 26. Szokásos táncmulatságát tartotta meg a Pécsi Katolikus Legényegylet.
december 28. A város törvényhatósági bizottsága közgyûlésén bizalmat szavazott Nendtvich An-

dor polgármesternek.
december 31. Szilveszteri kabarét tûzött mûsorára a Pécsi Nemzeti Színház.

50 éve Pécsett… 1960-ban

október 6–7. Kétnapos pénztakarékossági értekezletet tartottak a Városi Mûvelõdési Házban az
Országos Takarékpénztár dunántúli képviselõi.

október 8. A Pécsi Tudományegyetem jogi karán 46 új jogászdoktort avattak fel ünnepélyes kere-
tek között.

október 9. NB I-es asztalitenisz bajnokságnak adott otthont a Nagy Lajos Gimnázium tornaterme.
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október 10. A Technika Házában megkezdõdött a Gépipari Tudományos Egyesület 3. Mezõgépé-
szeti Kongresszusa.

október 13. A Doktor Sándor Kultúrházban adott hangversenyt Frantisek Hanták csehszlovák
oboamûvész.

október 20. Arany- és ezüstkalászos gazdatalálkozót rendezett a KISZ és a Szakszervezetek Mû-
velõdési Háza nagytermében a Hazafias Népfront Baranya megyei Bizottsága.

október 21–23. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Pécsett tartotta meg hagyományos vándor-
gyûlését.

október 24. A Bõrgyár krómos-mûhelyében ünnepélyes keretek között szocialista brigáddá avat-
ták a Petõfi és a Táncsics KISZ-brigádot.

október 26. A Hazafias Népfront Baranya megyei Bizottsága béke-aktívaülést rendezett a Janus
Pannonius utcai székházukban.

november 1. Életbelépett az új pécsi közlekedési szabályrendelet.
november 5. Fennállásának 10 éves évfordulóját ünnepelte a Pécsi Hangszer- és Asztalos-

árugyár a vállalat kultúrtermében.
november 6–7. Az ez évi elsõ bérletes hangversenyét tartotta meg a Filharmónia a Liszt Ferenc

teremben.
november 11. Ülést tartott a pécsi városi tanács végrehajtó bizottsága.
november 12. Befejezõdött a pécsi építõipari konferencia.
november 15. A Pécsi Porcelángyárba meghívott szakemberek kijelölték az üzem új telephelyét.
november 16. Marosán György mondott beszédet a nõk egyenjogúságáról a Doktor Sándor Mû-

velõdési Házban megrendezett nõgyûlésen.
november 16–17. Kiállítással egybekötött, kétnapos városrendezési ankétot szervezett a Magyar

Szocialista Munkáspárt megyei és városi bizottsága.
november 18. Két kiváló szegedi tudós – Kalmár László és Muszka Dániel – érkezett Pécsre, hogy

elõadást tartsanak az elektronikus számológépekrõl.
november 19. A városba érkezett a Al Istiklal címû iraki újság fõszerkesztõj, Khalaf Al Taje, az

Ittehad el Shaab címû újság munkatársa, Lamice A. R. Hussain, valamint a madagaszkári Ady
Farany címû lap fõszerkesztõje, Randrianja René Anselme.

november 21. Megkezdték a hétórás mûszak bevezetését a Pécsi Bõrgyárban.
november 24. Divattextil-árubemutató nyílt a Hazafias Népfront Janus Pannonius utcai székházá-

ban.
november 27. A Pécsi Állami Pedagógiai Fõiskola dísztermében rendezték meg Horváth Olivér,

Kelle Sándor és Platthy György képkiállítását.

december 4. A Bartók klubban telt ház elõtt rendezték meg Pál József költõ szerzõi estjét.
december 5. A Pécsi Szimfonikus Zenekar bérletes hangversenyén Lehel György és Hernádi La-

jos adott koncertet.
december 10. A korszerûsített Liszt-teremben ünnepi Erkel hangversenyt tartottak több pécsi

együttes részvételével.
december 11. A városi tornaszövetség a KISZ-kongresszus tiszteletére tornászversenyt rendezett.
december 13. Nagysikerû Tolsztoj-emlékestet tartottak a TIT, az SZMT és az MSZBT rendezésében.
december 14. A Filharmónia a pécsi MTH-tanulók számára „Dal a hazáról” címmel ifjúsági zenei

hangversenyt rendezett.
december 15. A Magyar Jogász Szövetség rendezésében Dr. Halász Pál tanszékvezetõ, egyete-

mi tanár tartott elõadást, „A jogi gondolkodás alakulása a felszabadulás után” címmel.
december 18. 3 : 0-ra kikapott  a Pécsi Dózsa az Ujpesti Dózsától.
december 19. Külföldi diákok érkeztek Pécsre a KISZ elsõ országos kongresszusára.
december 21. Dr. Huth Tivadar országgyûlési képviselõ meglátogatta a Pécsi Dohánygyárat.
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december 28. Az újjáalakított Pécsi Nemzeti Színház elsõ elõadása Erkel Ferenc Bánk bán c.
operájának modern feldolgozása volt.

25 éve Pécsett… 1985-ben

október 1. A bayreuthi egyetemisták sportküldöttségével focimeccset játszott a JPTE csapata.
október 3. Megkezdte VI. tanácskozását a Magyar-Szovjet Társadalomtudományi Együttmûködé-

si Bizottság a Pécsi Akadémiai Bizottság székházában.
október 4. Kármán Imre egyik viszonylag ritkán játszott operettjét, A bajadért mutatta be a Pécsi

Nemzeti Színház.
október 5–6. Kirakodóvásárral, diákavatóval, és szüreti felvonulással kezdetét vette a Mecseki

Szüreti Napok c. rendezvény.
október 6. A pécsi városi sportcsarnokban a PVSK kosárlabda-csapata fogadta a Dombóvár ko-

sarasait. A házigazdák 91 : 104-re kikaptak a vendégektõl.
október 9. Termelési tanácskozással egybekötött avatási ünnepség volt a Pécsi Geodéziai és

Térképészeti Vállalatnál, a Légszeszgyár utcában.
október 12. Emléktáblát avattak a múlt században élt angol orvos-utazó emlékére a II. sz. Belgyó-

gyászati Klinika földszinti folyosóján.
október 14–15. Pécsre látogatott Aczél György, Baranya megye 1. sz. választókerületének or-

szággyûlési képviselõje.
október 18. Vár Éva fõszereplésével Bernard Shaw Candida c. darabját mutatták be a Kamara-

színházban.
október 21. 10 éves fennállása alkalmából kiállítást nyitottak meg a Pécsi Ifjúsági Házban.
október 22. Szovjet-magyar barátság hete programsorozat vette kezdetét.
október 25. Kodály Zoltán zenei nevelési programjának 40 éves jubileuma alkalmából a zeneszer-

zõ nevét viselõ iskolákban megemlékezést tartottak.
október 26. 25 éves fennállása alkalmából levélben köszöntötte a Pécsi Balett együttesét Aczél

György és Köpeczi Béla.

november 4. A Bach-év jegyében a Székesegyházban a János-passió hangzott fel.
november 6. A POTE Aulájában került sor a nagy orosz szocialista forradalom 68. évfordulójának

városi ünnepségére.
november 13. Az MSZMP KB Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztálya és a Baranya Me-

gyei Pártbizottság regionális tudománypolitikai tájértekezletet tartott a PAB székházban.
november 15. Negyedik alkalommal tartották meg Pécsett a Kézilabda Sophiana Kupát.
november 16. A Kodály-kollégiumban rendezték meg a Dunántúli Napló II. számú számítástech-

nika versenyét.
november 17. Hosszú szünet után ismét megnyílt a Bartók Béla utcában a Randi presszó, az

egyetemisták-fõiskolások kedvelt szórakozóhelye.
november 20. Tudományos ülést tartottak Weszely Ödön pécsi egyetemi tanár emlékére a

JPTE-n.
november 22. A Pécsi Kisgalériában Eszék testvérváros két kiállítása nyitotta meg kapuit.
november 25. Bükkösdi László rendezõi estje keretében általa rendezett tévéfilmek kerültek vetí-

tésre a Kossuth Moziban.
november 27. Nemzetközi vasút-villamosítási konferenciát rendeztek az Ifjúsági Házban.
november 30. A Pécsi Nemzeti Színház új bemutatója Gaetano Donizetti Don Pasquale c. vígope-

rája volt, amely egyben Marczis Demeter jutalomjátéka is volt.

december 1. A Mecseki Kultúrpark állatkertjébe megérkezett egy csimpánzpár, Judy és Pepi.
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december 2. Díszdoktorokat (Gerhard Haney, és Gerhard Hoffmann) avattak a JPTE Rákóczi úti
aulájában.

december 3. T. Mérey Klára új könyvének (Dél-Dunántúl iparának története a kapitalizmus idején)
bemutatóját és vitáját tartották a PAB székházban.

december 5. A Pécsi Szimfonikus Zenekar másodkarmestere, Gál Tamás elsõ koncertjét adta a
Liszt-teremben.

december 8. Sarkadi Imre Elveszett paradicsom c. drámáját tûzte ismét mûsorra a Pécsi Nemzeti
Színház.

december 10. Születésének 100. évfordulója alkalmából tudományos emlékülést tartottak Holub
József volt rektor tiszteletére.

december 11. Megrendezték a pécsi általános iskolák könyvbarát szakköreinek vetélkedõjét,
amelyet a Berek utcai iskola csapata nyert meg.

december 15. Vásárlással egybekötött díszmadár-kiállítást rendezett a PIK Rákóczi úti székházá-
ban a Magyar Díszmadártenyésztõk Egyesületének pécsi csoportja.

december 17. A felsõoktatás korszerûsítésérõl tanácskoztak a hazai rektorok a JPTE 48-as téri
épületében.

december 19. Volt sztahanovisták találkozójának helyszínéül szolgált a Pécsi Bõrgyár. Az egybe-
gyûltek így emlékeztek a 35 éves Sztahanov-mozgalomra.

december 20. Átadtak Lvov-Kertváros Málom nyugati részén egy új szociális otthont.
december 22. Elhunyt Szabó Pál, a Baranya Megyei Tanács Gyógyszertári Központjának nyugal-

mazott igazgatója (1922–1985).
december 30. Új, csuklós autóbuszok érkeztek a Pannon Volán Vállalathoz.
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EGYÉNI ELÕFIZETÕK
dr. Ács Zoltán * dr. Ádám Antal * Ádám Imre * dr. Andrásfalvy Bertalan * dr. Antal Borbála * Arató Csaba (Budapest) * Auer Gábor
* Auth Ferenc (Budapest) * Christof Baiersdorf von Erdõsi (Düsseldorf) * dr. Balatonyi Gábor * dr. Balatonyi Zoltán * Bánfai Antal
* dr. Bánhegyi György (Anglia) * dr. Bánhegyi Mihály & Komoróczy Ildikó * Banna Gabriella * Baranyai Pál * dr. Barcza Tiborné
(Budapest) * Baronek Jenõ * Baum Attila * dr. Bellyei Árpád * dr. Békefi Irén * dr. Bencze Gerda & dr. Szekeres Péter * dr. Benke
József * Benyovszky Mónika * Bertók László * Betlehem László * dr. Bihariné Bauer Zsuzsanna * dr. Bíró József * dr. Bíró Vilmos
* dr. Blasszauer Róbert (Budapest) * Boda Miklós * Bóday Miklós * Bóday Zoltán * dr. Bodor András * 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) * dr. Búzás Gergely * dr. Búzás Tibor * Czerpán István * dr. Csaba Tamásné
* Csánk Jenõné * Csirke Ernõ * dr. Csullag József (Bonyhád) * dr. Csullag Zsolt (Bonyhád) * Csurgai Zoltán * Dallos Nándorné
(Hosszúhetény) * Darida Miklós * dr. Deli József & Szegvári Csilla * Dénesi Ödön * Derényi László (Vác) * Dévényi Sándor * dr.
Dobay Péter * Dobó Rudolf * Dolgos Sándor * Engel András * Eperjesi Ferencné * Érdi-Krausz Gábor * Erdõs János (Zók) * Éri
Gyöngyi (Budapest) * Erõss Zsolt * Fedeles Tamás * Fekete László * Filákovity István * Fitos Gábor * dr. Flerkóné dr. Bárdos
Vera * Frankovics György * dr. Füredi Péter * Füredi Zita * Gábor Olivér * Gál Éva & Márfi Attila * Gálos Éva * Gállos Orsolya
(Pécsvárad) * Garadnay Balázs * dr. Gáspár Gabriella * Gáspár Csaba * dr. Gáspár László (Budapest) * Gasteiger László *
Gasz Zoltán * dr. Gazda Ferenc * Gergely Tibor * Golob Ferenc * Göbölös István * Göbölös Szilárd * Gõzsy Zoltán * Guld József
* dr. Gundrum Károly * dr. Gyenizse Péter * dr. Györey Ferencné * Gyõrfi Csabáné * Hágen József * dr. Hajnal László *
Halbrucker Éva (Komló) * dr. Halda Tamás * Háló Krisztián * Haraszti Ágnes & Haraszti Gyula * dr. Hárs Éva * dr. Havasi János *
Hegedûs Lajos * Hervay F. Levente OCist (Zirc) * Hevesi Andrásné (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 (Budapest) * Horváth István & Tengely Adrienn (Járdánháza) * Horváth Józsefné * Huba József *
Hudák István * dr. Hudvágner Sándor * dr. Huszár Zsuzsanna * Ijjász István * Ilcsik János (Mohács) * István László * Ivasivka
Mátyás * dr. Jandó Péter * dr. Jánosi Edit * Jerney Miklós & Borsy Márta * dr. Jobst Kázmér * Jurdik Lászlóné (Kozármisleny) *
Jusztinger Antal * Kamarás Júlia * Kanizsai István * Karancsi Ilus * dr. Karádi Oszkár * Kassai Róbert (Budapest) * Kasza Péter
(Szeged) * Kator György * dr. Kelemen László * Kelléné Nagy Zsuzsanna * dr. Kellermayer Miklósné * dr. Kende Péter * Kerekes
Imre * dr. Keszthelyi Béla * Kilár Ferenc * Kilár Gyõzõ * Kismányoky Károly * dr. Kiss Iván (Essen) * dr. Kocsis Béla * Koltai Erika
* dr. Korinek László * Kosári Aurél * Kovács Attila * Kovács Szabó János * dr. Kövecs Ferenc * Kraft János * dr. Krassó Sándor *
dr. Krommer Károly * Kulcsár László * Kungl János * dr. Kutas László & dr. Feuerbach Apollónia * Kvéder László * dr. Laczayné
dr. Dombay Sarolta * Laczhegyi Béla * Lafferton Gyõzõ * Lakatosné Novotny Sarolta * dr. Lénárd László * Lengvári István *
Lenkovics László * dr. Létai György * Lischka Györgyné * Lovász Lázár * dr. Madas Éva (Székesfehérvár) * Madas Katalin *
Mádl Dalma (Budapest) * Magyar Zsolt * Magyarlaki Józsefné dr. * Markó Imre * Marksz Levente * Mátrai Miklós * Matus Dezsõ *
Mattyasovszky Zsolnay Péter (Budapest) * Märcz Róbert * dr. Meláth Ferenc * Mendly Lajos * Mendöl Zsuzsanna * dr. T. Mérey
Klára * Merényi Tamás * Mesterházy Gábor (Budapest) * dr. Mestyán Gyuláné * dr. Mestyán Ildikó * Mihályi István * Mischl Ró-
bert * Molnár G. Judit * dr. Molnár Márk (Budapest) * dr. Molnár Péter (Debrecen) * Molnárné Garai Edit * Moór József * Móró
Mária Anna * dr. Mózsa Szabolcs (Budapest) * Nagy Erzsébet * Nagy Eszter (Budapest) * dr. Nagy Gábor * dr. Nagy Imre * dr.
Nagy István Péter (Budapest) * Nagy Zoltánné (Kõvágószõlõs) * dr. Nagyváradi László (Kozármisleny) * Németh Ferenc (Buda-
pest) * Németh József * 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 * dr. Páva
István * dr. Páva Zsolt * Pavlovics Attila * Peták Péter * Pete József * dr. Péteri Zoltán (Majosháza) * Petrusz-Kerner Mária (USA)
* dr. Pirkhoffer Ervin * Pilkhoffer Mónika * dr. Plótár Imréné (Hévíz) * Pusztafalvi Gábor * dr. Rácz Gábor * Radó István * Radó
Péterné (Budapest) * dr. Rákóczy István * dr. Rákosyné dr. Vass Klára * Ramocsay Istvánné (Budapest) * Raýman János * Rét-
falvi Sándor * dr. Roisz Andrásné (Orfü) * Roma Enrico (Budapest) * dr. Román Lászlóné * Rónaky Gizella * 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. Simor Ferenc (Siklós) * Siptár András * Sivák Henrik * dr. Sólyom László (Budapest) *
Somkuti Nagy Gergely * Sonkoly Károly * Soó László * 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) * Szeifert Judit * Szekeres Imre * Szeléné
Beck Irma * dr. Szelestey Judit * Szenesné Fülöp Mária * Szentkutiné Szirtes Mónika (Gárdony) * dr. Szépe György (Budapest) *
Szieberth Józsefné (Balatonföldvár) * Szieberth Judit * dr. Szili Katalin (Budapest) * dr. Szily Imre Balázs (Budapest) * Szirtes
Béla * dr. Szirtes Gábor * dr. Szirtes Lajosné * Takács Dezsõ * Tamás Renáta (Székesfehérvár) * Tamási Balázs * dr. Tamásy
István (Leányfalu) * dr. Tegzes Ferenc * Temesi Endre Miklós * dr. Temesi László * Tenkely István (Pomáz) * Tenkely Miklósné
(Budapest) * Tihanyi János * Tirkala Ferenc * Topál Zsófia (Mohács) * dr. Tóth András (Üröm) * dr. Tóth Gyula * Tóth Ivánné * dr.
Tóth József * G. Tóth Károly * Tóth Klára * Tóth Mihályné * Tóth Zsolt (Borsfa) * Traj Ferenc * Trebbin Ágost * dr. Ujvári Jenõ * Úz
György * dr. Varga Csaba (Budapest) * dr. Varga Levente * Varga Mihály * Varga Szabolcs (Magyaregregy) * dr. Vargha Dezsõ
*dr. Vargha Gábor (Budapest) * Várnagy Attila * dr. Varró Zoltán & dr. Darók Judit * Vass István * Vince Ernõ * dr. Visy Zsolt *
Vojcsik József * Vókó János * Wanek Péter Franz (Budapest) * Wenczel Csilla * Werner Imre * Wolosz Róbert és Wolosz Vera *
Zalay Buda * Dezsõné dr. Zemplényi Vera * Zemplényiné Barta Júlia * Zengõvári Mária (Budapest) * dr. Zoltai Ákosné * dr. Zsig-
mond 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) * Csorba Gyõzõ M. Könyvtár (2) * Déri Múzeum (Debrecen) * Egészséges Városért Alapítvány * Érc- és
Ásványbányászati Múzeum (Rudabánya) * Hajnóczy József Kollégium (2) * Hétfõ pr. és reklámügynökség * Hidasi Egészségügyi
Bt. * Iskolaszolgálat (38) * Janus Pannonius Gimn. (3) * Közp. Bányászati Múzeum (Sopron) * Lüszter-Ékszer Bt. (Kozármisleny) *
Magyarországi Németek * Malomkõ Alapítvány (Orfü) * Mecsek Öko Zrt. * Mecsek Egyesület * Mecsekaljai Óvoda, Ált.- és Közép-
iskola * Minerva Könyvtár * Nevelõk Háza Egyesület * Parti Galéria * Pécs Médiaközpont * Pécs–Baranyai Kereskedelmi és Ipar-
kamara (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. *Pécsi Sport Nonprofit Zrt. * Pollack Mihály
Mûszaki Szakközépiskola *Pro Pannónia Kiadó * PTE Központi Könyvtár * PTE Egyetemi Levéltár * PTE BTK-TTK Könyvtár * PTE
PMMF Könyvtára * PTE Szõlészeti és Borászati Kutató Intézet * PTE Társadalomtudományi Szakkönyvtár * Radnóti Miklós Közg.
Szakközép. * Sasvári és Fia Kft. * Várkonyi Nándor Könyvtár * Városközponti Iskola * Várostörténeti Múzeum.

128

128
2010-04_Tel_composite.prn
D:\00_Munka\Pecsi Szemle\2010-04-Tel\2010-04_Tel_10.vp
Wednesday, November 24, 2010 1:32:37 PM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen


	


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


