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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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HÚSVÉTI NYILATKOZAT

Mi, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselõi fontosnak
és szükségesnek tartjuk, hogy az ország megújulása idején magunk is meg-
fogalmazzuk városunk alapvetõ értékeit. Ajánljuk e nyilatkozatot minden mai
és jövõbeli pécsi polgár figyelmébe, hogy városunk több ezer éves múltja
után jövõnk is sikeres, békés és biztonságos legyen.

Pécs a mi városunk.
Pécs a Dél-Dunántúl központja, a kultúra városa, kétezer éves hagyomá-

nyaival, világörökségi értékeivel, 644 éves egyetemével, gazdag természeti érté-
keivel, életerõs és tettre kész polgáraival, olyan életközösség, amelyben a fiatalok
lehetõséget kapnak jövõjük megalapozására, a családok biztonságuk megterem-
tésére, míg az idõsek a tisztes, békés életre.

Pécs európai város, amely hagyományainál fogva összeköti az embereket.
Összeköti dél és észak, kelet és nyugat kultúráit, vallási örökségeit, nyelveket. Az „öt
templom” városában mindenki otthon érezheti magát, mindenki barátra, közösségre
lelhet, minden ember személyében is értéket képvisel. Az ezer éves egyházmegye
központja egyben a vallásfelekezetek és a nemzetiségek párbeszédének városa is.

Pécs a magyar nemzet jelentõs városa, amely tiszteli és ápolja a magyar történe-
lem és a kultúra legszebb hagyományait, találkozási pontja Magyarország sokszínû kul-
turális törekvéseinek. Janus Pannonius, Csontváry Kosztka Tivadar, Zsolnay Vilmos,
Angster József, Babits Mihály, Breuer Marcell, Fejér Lipót, Kodolányi János, Miroslav
Krle a, Kodály Zoltán, Kertész Mihály, Victor Vasarely, Weöres Sándor, Csorba Gyözõ,
Tüskés Tibor és megannyi alkotótársuk olyan szellemi örökséget hagyományoztak
ránk, amely méltán teszi Pécset kiemelkedõvé a magyar városok sorában.

Pécs barátságos város, amely tiszteli az ember szabadsághoz, boldoguláshoz,
biztonsághoz fûzõdõ jogát, tiszteli a véleményszabadságot, és felelõsséget érez min-
den pécsiért. Gondoskodik a rászorulókról, esélyt teremt a leszakadóknak, figyelmet
fordít a fogyatékkal élõkre, mert mindenkit a közösség értékes tagjának tekint.

Pécs a tudomány, a szellem városa, amely otthont ad Magyarország elsõ
egyetemének, megbecsüli és támogatja a tudomány mûvelõit, mert hisz abban,
hogy a szellemi gyarapodás vezet a gazdasági fejlõdéshez, s végsõ soron ez teszi
Pécset a határokon átnyúló régió központjává.

Pécs befogadó város, amely kinyújtja kezét minden ember felé, aki egy órát,
egy napot, egy évet vagy egy életet tölt itt. Mi egy közösség vagyunk, gondoljunk
bármit a világról, múltról, jelenrõl vagy jövõrõl, mert mi szeretjük Pécset.

Pécs a mi városunk!

Dr. Páva Zsolt
Pécs, 2011. április 25-én, húsvét hétfõjén.                         Pécs polgármestere
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TÓTH ZSOLT

A CELLA SEPTICHORA PÉCS ELSÕ KÖZÉPKORI
SZÉKESEGYHÁZA?1

Pécs azon kevés városok közé tartozik, melynek területén már a római kor-
ban is városi település állott, mely a középkorban is megtartotta jelentõségét, így
belvárosa gazdag antik és középkori múltra tekint vissza. A római kori Sopianae
történetét gazdagító új ismeretanyagot szinte kizárólagosan a régészet szolgáltat-
ja, de a középkori Quinque Ecclesiae kutatása szempontjából is meghatározó je-
lentõségû. Mivel a régmúlt korok emlékei felett ott áll a mai élõ város, régészeti ku-
tatásokra többnyire csak egy-egy beruházás kapcsán van lehetõség.

Pécs római kori elõdje, Sopianae késõ római, (részben) ókeresztény É-i te-
metõjének egy része 2000-ben felkerült a világörökségi helyszínek közé. Területe
a 2000. évig ismert ókeresztény emlékek nagy részét magába foglaló középkori
Püspökvár (Dóm tér), a Szent István tér és az Apáca utca egy részére terjed ki.2

A város 2004-ben az Európai Unió társfinanszírozásában 1,5 milliárd forint
vissza nem térítendõ támogatást nyert „Pécs világöröksége, turisztikai vonzerõ fej-
lesztése" c. pályázatával, amely célul tûzte ki egyrészt a már meglévõ ókeresztény
emlékek bemutatási színvonalának emelését, másrészt bõvíteni kívánta a mûemléki
látnivalók körét. A projektben központi szerepet kapott a Cella Septichora – a temetõ
legnagyobb ismert épülete – (újbóli) feltárása és mûemléki bemutatása. Fontos
szempont volt a pályázatnál, hogy a Dóm tér alatti már ismert és bemutatott ókeresz-
tény emlékeket az újonnan feltártakkal egyetlen komplexummá fogják össze, körül-
járhatóvá tegyék. Az eredmény a Cella Septichora Látogatóközpont létrejötte.

A leletegyüttes köré vasbeton védõépület készült, melynek építése megelõzõ ré-
gészeti feltárást tett szükségessé. A Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft által irányított
beruházás régészeti munkálatait a JPM végezte 2005 áprilisa és 2006 novembere kö-
zött.3 Az ásatás a Cella Septichora területére és a tágabban vett környékére terjedt ki: a
Dóm tér K-i szélére, az ezt határoló székesegyházi plébánia-káptalani levéltár épület-
együttes alatti részre, valamint utóbbitól K-re és D-re, a Szent István tér burkolt és parko-
sított területére. A régészeti objektumok egy része az ásatási területen kívül, az építési
területrõl elvezetett közmûvek újonnan létesített árkaiban került elõ.

3

1 A pécsi püspökök és városuk a középkorban c. konferencián 2010. május 6-án tartott elõadás írásos össze-
foglalója. A Cella Septichora épületével kapcsolatban Visy Zsolt vetette fel elõször annak középkori templom-
ként való használatát. A feltevés a kutatók körében vegyes fogadtatásra talált: Bodó Balázs elfogadta, Búzás
Gergely lehetségesnek tartja, Koszta László nem ért vele egyet.

2 A fallal körbekerített késõ római településrész É-i fele esik a fallal körbekerített középkori város DNy-i részére,
valamint É-i és K-i temetõje. A középkori város kiterjedése mintegy ötszöröse a rómaiénak. A középkori teme-
tõk azonban a városon belül létesültek, a rómaiak a lakott településen kívül. Jelenleg a késõ római idõszakból
három különálló temetõ ismert: a római kori várostól DK-re, az Árkád üzletház helyén, K-re a Kossuth tér terüle-
tén és a településtõl É-ra. Ez utóbbi hozzávetõleges határa É-on a Székesegyház – Káptalan utca É-i oldalának
vonala; Ny-on a Püspöki Palota – Szent István tér Ny-i széle; D-en a Ferencesek utcája; K-en a Széchenyi tér
K-i széle. A római temetõk figyelembevételével a középkori kiterjedés mintegy két és félszerese a rómainak.

3 A felkért ásatásvezetõ prof. Visy Zsolt, munkatársai Tóth Zsolt, Pozsárkó Csaba, idõlegesen Bodó Balázs,
Gábor Olivér régészek és Orbán Gábor végzõs régészhallgató. A Baranya megyei múzeumi szervezetet
Nagy Erzsébet képviselte. Az ásatás konzulense: Búzás Gergely, Kárpáti Gábor és Kikindai András.
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A késõ római ókeresztény temetõ területének szakrális jelentõsége átörök-
lõdött a középkor idõszakára: annak területén jött létre a középkori Pécsi Püspök-
ség központja. Az ismert késõ római temetõi épületek közül a Cella Trichora a kö-
zépkorban, a 11–12. században, templomként funkcionált.4 A rendelkezésre álló
adatok alapján a mai székesegyház helyén a középkori Szent Péter bazilika építé-
se 1064 után kezdõdött el, esetlegesen egy római kori temetõi bazilika és/vagy egy
kisebb temetõi épület helyén.5 Mivel az 1009-ben alapított püspökségnek kellett,

4

A feltárt Cella Septichora

TÓTH ZSOLT

4 Fülep Ferenc: Sopianae = Archaeologia Hungarica 50. Bp., 1984. 296–301. p. Régészeti módszerekkel más ró-
mai kori temetõi épületnél nem volt kimutatható, hogy templomként használták volna. A szakirodalomban még
a Péter–Pál sírkamra feletti kápolna és a Cella Septichora szerepel, mint a középkorban is templomként hasz-
nált temetõi épület, valamint a székesegyház (altemploma) alatt is római kori szakrális épület feltételezhetõ.

5 Bertók Gábor altemplomban végzett georadaros felmérése alapján mindössze annyi valószínûsíthetõ,
hogy az altemplom közepe alatt van egy annál korábbi építmény. Azt csak régészeti feltárással lehetne
meghatározni, hogy mi rejlik az altemplom alatt. Azonban centrális elhelyezkedése nem lehet véletlen. A
székesegyház építéstörténetét a közelmúltban Búzás Gergely foglalta össze, felhasználva az ezt megelõ-
zõ régészeti kutatások eredményeit. A rendelkezésre álló ismeretanyag alapján három székesegyházat
feltételez: Az elsõ logikus módon egy felújított késõ római temetõi épületet. Elképzelhetõnek tartja, hogy ez
a Cella Septichora épületével azonos a 2005–2006. évi feltárásról közzétett rövid összefoglalók alapján. A
másodikat a Dóm tér Ny-i részére valószínûsíti. Alapítása véleménye szerint Péter király uralkodása alatt
történt meg. Elõbbiek alapján csak a harmadik székesegyház építésekor állandósult annak jelenlegi helye.
Feltételezése szerint a felújított római kori temetõi épület székesegyházként való használata annak szûk
volta miatt szûnhetett meg, a második székesegyház lett volna az, amely 1064-ben leégett, s emiatt kellett
új helyen újat építeni.
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hogy legyen egy létezõ székesegyháza, logikus lehetõségként adódik, hogy a vá-
ros elsõ székesegyházát egy nagyobb, felújított római kori temetõi épületben ke-
ressük.6 Erre legalkalmasabb a temetõ eddig ismert épületei közül a legnagyobb
épület lehetett volna.7 A 2005–2006. évi régészeti kutatás egyik feladata az volt,
hogy megválaszolja ezt a kérdést: a Cella Septichora teljes feltárása; a rétegviszo-
nyok részletes megismerése az épület belsõ terében és az épület környezetében;
az elõkerült csontvázas temetõ; az Árpád-kori teleprészlet és a püspökvár elõkerült
objektumai ehhez támpontot nyújtanak.8

A CELLA SEPTICHORA
A pécsi ókeresztény temetõ eddig ismert legnagyobb épülete. Túlnyomó ré-

sze a székesegyházi plébánia–káptalani levéltár épülettömbjétõl K-re, a Szent Ist-
ván tér beépítetlen területén található. A Ny-i apszisok Ny-i fele, és a közöttük nyíló
bejárat az elõbbi újkori épület alá esik: az ÉNy-i apszis részlete a két épületrész
közti boltíves átjáró alatt, a bejárat és a DNy-i apszis egy része pedig az átjárótól
D-re, a plébánia alatt található. Az épületet elõször Gosztonyi Gyula mérte fel és
tárta fel részlegesen, 1938–40-ben. Gosztonyi ásatása elsõsorban falkutatásra és
az épület felmérésére irányult. Felmérte alaprajzilag a falakat, majd részlegesen
feltárta az épület belsõ terét. Az épület ÉNy-i részébe nem ásott bele a barokk épü-
lettömb közelsége miatt, ott csak a középkori várárok bolygatta részlegesen a ré-
tegzõdést és az épületfalat. Az épületbelsõben az ÉK-i, K-i és a három D-i apszist a
belsõ járószintig feltárta.9 Az épület közepén húzott kutatóárokkal tisztázta, hogy a
padlószint alatt külön kriptával nem lehet számolni.

Az újbóli, immáron teljes épületre kiterjedõ régészeti kutatásra 2005–2006-
ban került sor. A feltárás legfontosabb feladata az épületbelsõ rétegviszonyainak
tisztázása volt, általa pontosítható, kiegészíthetõ lett az építéstörténet.10 Ezen fel-
tárás során nyílt elõször lehetõség a Cella Septichora Ny-i oldalán lévõ bejárat ku-
tatására.
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6 Bizonyossággal kijelenthetõ, hogy a római kori épületek egy része a magyarok megtelepedésekor még ál-
lott. Öt szakrális funkciót betöltõ épülettel számolhatunk írásos forrás alapján: A bajorok és karantánok
megtérése c., 870 táján keletkezett írásban szereplõ Quinque Basilicae-t a kutatás Pécs városával azono-
sította. Ebbõl származik a település középkori Quinque Ecclesiae elnevezése.

7 Mivel jelentõs feltáratlan területek vannak a késõ római É-i temetõben, nem jelenthetõ ki egyértelmûen,
hogy a hétkaréjos épület volt itt a legnagyobb. 2010-ben ettõl DK-re, a Rózsakertben egy újabb, hosszra
alig kisebb háromkaréjos temetõi épület került elõ. A vallási rendeltetésû épületek közül a legnagyobb való-
színûsíthetõen a római város központjában 2008–2009-ben feltárt, a fórum D-i felén emelkedõ ókeresz-
tény bazilika lehetett. = Pécsi Szemle 2010 nyár, 8–27. p.

8 Az ásatásról megjelent eddigi elõzetes beszámolók, rövid összefoglalók ezen kérdést nem taglalják
részletesen, a kutatás azon állapotában és szintjén elfogadható és logikus következtetésnek tûnt, hogy a
Cella Septichora mint templom a körülötte É-i és K-i irányban elhelyezkedõ temetõvel valamint az attól
D-re húzódó településsel egy egységet alkotott, amely a tatárjárás idején elpusztult, és a helyén kiépült a
püspökvár.

9 A belsõ tér kiásása nem régészeti módszerekkel történt: szelvények, metszetfalak nem voltak. A feltárást
nagyban megnehezítette a mai felszín és a Cella Septichora belsõ felszíne közti mintegy 6 m szintkülönb-
ség és a relatíve szûk hely. A DK-i apszis mögött, a földpart megtámasztására meredek lejtésû, száraz fa-
lazással épített kõfalat emeltek. A belsõ padlószint a D-i apszisokban csak a falak körül volt megközelíthe-
tõ. Tovább nehezítette a kutatást a részben a Ny-i apszisok fölött emelkedõ plébánia épülettömbje.
Gosztonyi feltárta a Cella Septichora DNy-i apszisának ideesõ részét.

10 A Gosztonyi által az apszisokban talált mésztömbök és a sírok hiánya alapján Tóth Endre még az újbóli fel-
tárás elõtt arra következtetett, hogy a Cella Septichora építését nem fejezték be a rómaiak.
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A K-Ny tájolású épület belsõ tere nyolcszög alaprajzú, melyet az É-i és D-i ol-
dalon három-három, K-en egy félkör alaprajzú apszis zár. Az épület belsõ térszintje
mintegy 6 méterrel van a mai külsõ felszín alatt. Az épületet egy K-Ny irányú, D-i
irányban lejtõ, lapos földhát Ny-i oldalába építették bele. Az épület részlegesen föld-
bemélyített, így a felmenõ falak, az É-D irányú felszínlejtésnek megfelelõen, mintegy
2–4 m magasságig a római kori külsõ térszín alatt emelkedtek. Az épület belsejében
a falon vakolás nyoma nem volt megfigyelhetõ. A külsõ falfelület az altalajba mélyített
munkagödör egyenetlenségeit követi. Az épület belsõ járószintjén egyenetlen felszí-
nû és vastagságú, déli irányban lejtõ habarcsréteg terült el, az északi apszisokban
mészkupacok kerültek elõ.11

A Ny-i oldal egyenes záródású, a középtengelyében nyílik az épület 2,44 m
széles bejárata, amely elõtt a lejtõs térszintbe vájt (ideiglenes) lejáratnak szánt
földlépcsõ került elõ. A lépcsõt É-i oldalán a lejtésbõl adódó meredek földrézsû ha-
tárolta. A bejárat elõtti földbe mélyített lejáró valószínûsíti, hogy az épület bejárata
elé terveztek egy elõépítményt (porticus vagy narthex).

A Cella Septichora építését a római korban nem fejezték be. Ezt bizonyítják
a vakolatlan falak, a vízszintes belsõ járószint hiánya, a pusztulási rétegben a tetõ-
fedõ cserepek szinte teljes hiánya, valamint a bejárati rész ideiglenes kialakítása.
Ezek alapján építésének idejét a 4. sz. végére, az 5. sz. elsõ harmadára, az építke-
zés felfüggesztését Valeria tartomány kiürítésének idejére, 430 tájára tehetjük.

A hétapszisos építményt, valószínûleg a sírkamrákhoz hasonlóan, temetke-
zõhelynek (is) szánták – méretébõl adódóan mauzóleum. Sírok a befejezetlen épü-
letben nem kerültek elõ. A belsõ tér nagysága a hívõ közösség összejöveteleire és
szertartásaira is alkalmas lett volna, így akár temetõi bazilikának is szánhatták.

A félig kész falazat a rómaiak távozása után pusztulásnak indult.12 A belsõ tér-
be hullott köveket, törmeléket a felgyülemlett esõvízben leülepedett iszapos, agya-
gos rétegek borították be. Az épület megtalált falai az egykori külsõ talajszintet köve-
tik, azaz az épületbõl a külsõ talajszint alatti felmenõ falak maradtak meg, a belsõ tér
feltöltõdése megóvta a további pusztulástól.13 Hozzávetõlegesen meghatározható,
hogy a félbehagyott épület falait milyen magasságig építették. A beltérbe hullott kõ
mennyisége és az É-i apszisok meredeken befele csonkuló falkoronája alapján vél-
hetõ, hogy lényegében a külsõ talajszintet minimális mértékben meghaladó magas-
ságig, azaz hozzávetõlegesen a ma is látható szintig.14

A Cella Septichora belsõ tere
Rétegzõdése a plébániától és a boltíves átjárótól keletre esõ területen, az épü-

let az ÉNy-i sarkában volt kutatható, nagyjából az É-i apszis K-i szélétõl Ny-ra, a belsõ
tér É-i felében. Az altalajt képezõ pannon homok felett sárgásbarna, kemény, döngölt
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11 A K-i és D-i apszisokban Gosztonyi is megtalálta.
12 A természetes pusztulás bizonyítéka, hogy a Cella Septichora falai a belsõ tér felé srégen csonkulnak.

Visszabontás esetén vízszintes felszínû falkoronával lehetne számolni.
13 A betemetõdés után egy alkalommal bizonyíthatóan emberi pusztítás érte: A Püspökvárhoz tartozó külsõ

vár elõtti keleti várárok egy szakasza a Cella Septichora fölé esik. Az árok ásásakor az északi apszist ron-
csolták, az itt látható V alakú bevágás a középkori beavatkozás eredménye.

14 A 2005–2006. évi feltárás során az ÉNy-i apszis külsõ (északi), földfelõli oldala is ki lett bontva és le lett tisz-
títva. Ez alapján jól látszódott, hogy az építkezés szakaszosan folyt: ezt a kõsorok illeszkedése és a falsí-
kok kismértékû „elcsúszása” jelzi. Ezen apszisnál három építési szakasz volt elkülöníthetõ.

6



föld jelentkezett, amelyet már Gosztonyi is megtalált. A tapasztaltak alapján valószínû-
síthetõ, hogy az egész belsõ teret kitölti, leginkább (ideiglenes) járószintként értelmez-
hetõ. A Cella Septichora belsõ terének alján egyenetlen felszínû és vastagságú ha-
barcsréteg jelentkezett, jellege miatt belsõ, kész járószintnek tekinthetõ. A Cella
Septichora apszisaiban a padlószintet képezõ egyenetlen habarcsrétegen odaszilár-
dult mésztömbök jelentkeztek. Mivel a Cella Septichora elsõ pusztulásrétege e fölött
volt, s abban népvándorlás kori cserepek jelentkeztek, a mésztömbök római koriak. A
Cella Septichora falai részben már álltak, amikor az apszisokba kerültek.

A római kor után a félbehagyott építésû Cella Septichora falai idõvel pusztu-
lásnak indultak, belsõ tere pedig, mivel mélyebben volt a külsõ talajszintnél, foko-
zatosan feltöltõdött. Falából a lepusztult kövek, téglák a belsõ térbe hullottak, a tör-
melék közé elmállott habarcs került. Ezt az anyagot víz öntötte el, az ebbõl
lerakódott üledék sötétszürke, agyagos, iszapos, tömött földként jelentkezett. A ré-
tegben talált, 8–9. századra datálható, leletek alapján a feltöltõdés a római kor után
mintegy 350–400 évvel még nem fejezõdött be.

7
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A természetes módon feltöltõdött Cella Septichora területén az Árpád-kor
idõszakában egy megközelítõleg vízszintes helyzetû meszes réteget alakítottak ki.
Alatta a felszínt sóderes, téglazúzalékos anyaggal tették egyenletessé. A mész ré-
tegzett, a bontás során kettõ mészréteg volt elkülöníthetõ. A kettõ között helyen-
ként agyagos, habarcsos barna tömött föld jelentkezett. A meszes réteg ráfut a Cel-
la Septichora É-i falára.15 Szintje megközelítõleg a bejárat elõtti külsõ talajszinttel
azonos. A meszes réteg felett, a felszín lejtését követõ, természetes feltöltõdés-ré-
teg volt megfigyelhetõ (szürke-szürkésbarna, tömött, erõsen agyagos föld helyen-
ként apró tégla- és habarcsdarabokkal). A leletek alapján a feltöltõdési folyamat
még az Árpád-kor idõszakában következett be. Fölötte laza, habarcsos omladék-
rétegek kõ és tégladarabokkal, amelyekben rétegszerûen faszenes égésrétegek
voltak megfigyelhetõk. Ezek a rétegek elfedik az ÉNy-i apszist, É-i irányban túlfut-
nak azon. E fölött a mai felszíni aszfalt és beton alatti újkori-modern, barna, kevert,
törmelékes, rétegezetlen, többszörösen bolygatott töltésföld volt megfigyelhetõ.
A Cella septichorától Ny-ra (az épület bejárata elõtt)

A plébánia K-i helyisége alatti terület. A helyiség ÉNy-i sarkába ásott alapozó
gödör területe és a Cella Septichora Ny-i oldala elõtt elhaladó közlekedõfolyosó terüle-
te volt kutatható. A két területet a püspökvár ide épített falai választják el egymástól.

8

A Cella Septichora és közvetlen környezetének régészeti emlékei
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15 Gosztonyi megfigyelései szerint „…e mészréteg ráfutott a déli megcsonkult falak síkjára is, tehát már akkor ké-
szült, amikor e falrészek már leomlottak.” = Gosztonyi Gyula: A pécsi ókeresztény temetõ. Pécs [1943] 12. p.

8



Az alapozó gödör a Cella Septichora bejáratának vonalába esik, altalajszinten
elõkerült az ideiglenesen kialakított, földlépcsõ legfelsõ lépcsõfoka. Földbe vájt lejá-
ratában a beömlõ esõvíz jórészt elmosta a lépcsõfokokat és a bejáratban vízmosta
kisebb árkok képzõdtek, melyeket a víz barna humuszos, helyenként erõsen sóde-
res, helyenként habarcsos anyaggal töltött fel.

A mesterségesen kialakított középkori meszes réteg a Cella Septichora Ny-i
falán is megfigyelhetõ volt. A rétegzõdés egészen a középkori fal széléig követhe-
tõ, valahol a fal alatt „fogyott el”, attól Ny-ra már nem volt érzékelhetõ.
A Cella Septichorától ÉNy-ra

A kutatás a plébánia-levéltár közti boltíves átjáró területére, a közlekedõfo-
lyosó sávjára terjedt ki. Ide esik a Cella Septichora ÉNy-i apszisának Ny-i része és
Ny-i fala. A plébánia fala elõtt elõkerült egy meredek rézsû, a Cella Septichora alta-
lajba vájt lejáratának É-i oldala.

A terület nagymértékben bolygatott. Itt húzódik egy középkori árok, amely a
belsõ várat övezte és a külsõ várfal megépülte elõtt funkcionált, ui. a betöltött árok
Ny-i szélében épül a külsõ vár fala. Az árkot a Cella Septichora belsõ terében is
megfigyelt faszenes-habarcsos rétegzõdésbe ásták bele. Az Árpád-kori meszes
réteg itt is megfigyelhetõ volt a Cella Septichora falán és attól Ny-ra is.
A Cella Septichorától K-re

A kutatható területen a természetes talajszint és a mai felszín között relatíve
csekély a szintkülönbség (~1,5 m). A terület a természetes talajszintet tekintve egy
lapos földhát részét képezi. Az altalaj itt inkább löszös jellegû, felette sötétszür-
ke-fekete tömött humuszos föld jelentkezett, amelybõl nagymennyiségû, 8–9. szá-
zadra datálható kerámia került elõ. Hasonló jellegû rétegzõdés az egész ásatási te-
rület bolygatatlan részén megfigyelhetõ volt. Efölött a Cella Septichorában és attól
Ny-ra is jelentkezõ vastag habarcsos, omladékos-faszenes anyag terült el.
A rétegzõdésbõl levonható következtetések

A befejezetlen Cella Septichora földbe mélyített belsõ tere mindaddig gyûjtõ-
medencéül szolgált, amíg a talajszint el nem érte a külsõ felszínt. A feltöltést elsõ-
sorban az esõvíz végezte. A magasabb, É-i területekrõl ideérkezõ víz a „kõfalú me-
dencében” összegyülemlett és lerakta hordalékát. Az esõvíz egy része a földbevájt
ideiglenes bejáraton érkezett, amelyet vízmosásokkal szabdalt. A tetõ nélküli belsõ
tér közvetlenül is kapott csapadékot. Az épület alján, a római építési szinten jelent-
kezõ kõanyag és téglatörmelék a lepusztuló épületfalazatból származik.

A természetes feltöltõdési folyamat az Árpád-kor idõszakára nagyrészt befe-
jezõdött, ui. a Cella Septichorában megfigyelt meszes réteg a Ny-i oldalon nyíló bejá-
rat elõtti külsõ talajszinttel egy magasságban van. Létrejötte mindenképp emberi te-
vékenység eredménye, mesterséges felszínét igyekeztek vízszintesre alakítani. Az
alatta és a fölötte lévõ rétegek leletanyaga alapján 9–13. sz. közötti idõintervallumba
esik, így elvileg lehetne az újra használatba vett Cella Septichora padlószintje. A ré-
tegnek a falhoz való helyzete azonban ezt egyértelmûen kizárja: a réteg mindegyik
vizsgálható területen ráfut, elfedi a Cella Septichora falát. Az ÉNy-i apszisban megfi-
gyelt mésztömb befejezetlen építési tevékenységet jelöl. Nyitott kérdés marad, a
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szint kialakítása milyen építési tevékenységhez kapcsolódik. Annyi bizonyos, hogy a
laza habarcsos omladékrétegek és a köztük lévõ fekete faszenes égésrétegek nem
egy itt álló épület pusztulásából származnak. Fontos kiemelni, hogy az elõbb említett
pusztulásrétegek és az építési szint között van egy, a Cella Septichora falára ráfutó
feltöltõdés-réteg, amely azt jelzi, hogy a terület egy ideig használaton kívül volt. Ez a
rétegben talált leletek alapján az Árpád-korra esik. A faszenes-habarcsos pusztulás-
rétegek is Árpád-koriak. Ezek a rétegek szintén elfedik a Cella Septichora falát az
ÉNy-i apszisban. E megfigyelés tovább erõsíti, hogy nem egy álló, használatban
lévõ épület pusztult el. A kérdés az, honnan származik a habarcsos és a faszenes
anyag, ha nem az ide feltételezett templom pusztulásából? A habarcsos omladék-
ban csak apróbb kõdarabok vannak a habarcsmálladék között. Ez ilyen állapotban
nem egy összedõlt fal. A falazásra alkalmas kõanyagot kiszedték, azaz bontási tör-
melékrõl van szó. A habarcsmálladékban talált festett vakolatdarabok azt bizonyít-
ják, hogy a rétegzõdés eredetileg freskókkal díszített épület(ek)hez tartozott.16 A fel-
tett kérdésre egyértelmû választ nem lehet adni, csak találgatni. Talán egy kezdõdõ

10

TÓTH ZSOLT

A Cella Septichora nyugati falának részlete a falra ráfutó és attól nyugatra tovább folytatódó mészréteggel,
a habarcsos és faszenes rétegekbe beleásott árok (zöld vonal); a betöltött árok nyugati szélébe beleásott
külsõ várfal külsõ, keleti falsíkja (narancssárga vonal) és az ahhoz tartozó építési szint (világoskék vonal).

16 A freskók anyagvizsgálata még nem történt meg, a darabok összeillesztésére sem történt kísérlet.
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építési tevékenység számára a környék elpusztult, romos épületeibõl összegyûjtött
kõanyag deponáló helyét alakították ki a Cella Septichora egykori épületének terüle-
tén és környezetében, ahol helyben végezték a kövekre rákötött habarcs és vakolat
leverését? Idõben ez leginkább a tatárjárás utáni idõszak lehetne, az építési tevé-
kenység pedig a püspökvár megerõsítéséhez kapcsolódhatna.
A 8–9. századi telep

Római kor utáni és Árpád-kor elõtti idõszakból származó településnyomok a
történeti belváros területén eddig nem voltak ismertek. A honfoglaló lakosság meg-
telepedését a város területén a 10. sz. utolsó harmadára teszi a kutatás. A belváros
területérõl mindössze egyetlen késõ avar temetkezés ismert, amely az ásatási te-
rület környezetében került elõ, attól DK-i irányban.17

Telepre a zárt rétegekbõl származó leletanyag utal, logikai alapon valószí-
nûleg egy kemence is ezen idõszakhoz köthetõ. Rétegbõl származó leletanyag ke-
rült elõ a Cella Septichora betöltésébõl és attól K-re. A leletanyag elõkerülési helye
alapján a Cella Septichorától É-ra és K-re esõ területen lehet a telepet feltételezni.

Sütõkemence: a Cella Septichora ÉK-i apszisától É-ra, attól 0,5 m távolság-
ban, a püspökvár várárok elõtti contrascarpa-fal K-i széle mellett közvetlenül került
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17 Attila Kiss: Avar Cemeteries in County Baranya. Bp., 1977.
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elõ a sárga löszös altalajba beleásva. Kör alaprajzú (ø 1,08 m), a tüzelõnyílás D-re
néz, elõtte négyszögletes, kifele szélesedõ hamuzó gödröt ástak. Betöltése: kevert
sárgás szürke löszös-humuszos föld. A sütõfelületen lapos terméskõdarabok voltak
megfigyelhetõk. A betöltésbõl leletanyag nem került elõ.

A római temetõ 4. sz. elõtti idõszakából településnyomok innen nem ismertek,
késõ római használata a temetõ miatt kizárható, helyzete miatt a Cella Septichoránál
késõbbi. A contrascarpa falához viszonyított fekvése miatt viszont korábbi annál. Ár-
pád-kori lehetne elvileg, de a korszakhoz tartozó objektumok csak a Cella septic-
horától D-re ismertek, azokat kivétel nélkül római kor utáni feltöltõdés rétegekbe ás-
ták bele. A Cella Septichorától É-ra elõkerült csontvázas sírokkal szintén nem lehet
egykorú. Az innen származó, telephez tartozó leletanyag 8. századi, így az objektum
is ide sorolható. A Cella Septichora épületének szempontjából azért fontos megálla-
pítás ez, mert így bizton lehet állítani, hogy a telep használatának idõszakában az
épület falai (az ÉK-i apszis bizonyosan) mindössze az ásatáson megtalált magassá-
gig, azaz az akkori külsõ talajszintig emelkedtek.
A 10–11. (?) századi temetõ

A Cella Septichora körüli területen, attól É-DK irányban egy csontvázas te-
metõ 45 Ny-K tájolású sírja került elõ. A temetõ hozzávetõleges datálása a három
elõkerült „S” végû hajkarika alapján lehetséges, elméleti értelmezési lehetõség
több is adódik. Valószínû, hogy a területen a 10. sz. utolsó harmadában megtele-
pedõ lakossághoz köthetõ, így datálásként a 10–11. sz. adódik. Ezt támogatja az
elõkerült hajkarikák vékony huzalszerû kiképzése. Második lehetõségként adódik
a templom körüli temetõ, amely a sírok tájolása, a Cella septichorához viszonyított
helyzete alapján lehetséges is lenne. Ez esetben a sírokat a 11–13. századra le-
hetne datálni. Létjogosultsága akkor lenne, ha a Cella Septichorát templomként
használták volna. A rétegtani megfigyelések azonban ennek egyértelmûen ellent-
mondanak.
A 11–13. századi telep

A Cella Septichorától D-re, a Kioszk melletti területen gödrök és kemencék
kerültek elõ, amelyeket a bennük talált leletek alapján a 11–13. századra lehet da-
tálni. Pécs egyik korai településgócának részleteként lehet értelmezni, amely leg-
késõbb a tatárjáráskor megszûnt. Egy marha lábszárcsontba rejtett, 52 db frisachi
dénárból álló kincslelet is ezt valószínûsíti.

ÖSSZEGZÉS
A 2005–2006. évi régészeti feltárás a Cella Septichorában és környékén szá-

mos új eredménnyel gazdagította korábbi ismereteinket. Magáról az épületrõl is sok-
kal részletesebb információk birtokába kerültünk. Egyértelmûen bizonyítottá vált,
hogy a Cella Septichora építését nem fejezték be a római korban. Mivel a Cella
Trichora esetében elfogadottnak tekinti a kutatás, hogy az Árpád-korban templom-
ként használták, így a hétkaréjos épület szintén alkalmas lehetett volna, hogy ugyan-
ezt a feladatot betöltse, méretébõl adódóan akár a Pécsi Püspökség elsõ székes-
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egyháza is lehetett volna. Ennek az álló székesegyház középkori építéstörténetére
vonatkozó kutatási eredmények sem mondanának ellent.

Ha figyelmen kívül hagynánk a Cella Septichora belsõ terének rétegviszonya-
it, a rétegek épületfalakhoz való viszonyulását, akkor a körülötte elõkerült teleppel és
temetõvel egy funkcionáló egységet képezhetne, amelyet az elõkerült tárgyi leletek
datálása is alátámasztana. Az így összetartozó település-templom-temetõ együttes
megszûnését pedig a tatárjárás pusztításaival lehetne datálni, amelyet még egy
kincslelet is megerõsítene. A rétegviszonyok alapos megfigyelése és elemzése
azonban a fentebb vázolt logikus és leletekkel alátámasztható elképzelésnek egyér-
telmûen ellentmond. Bizonyossággal annyi állapítható meg, hogy valamikor a 11–12.
században a Cella Septichora belsõ terében és annak szûkebb környezetében létre-
hoztak egy mesterségesen kialakított, megközelítõen vízszintes felszínt és azt
mésszel fedték be. Mivel azonban ez a meszes réteg bizonyíthatóan több helyen is
elfedi a Cella Septichora falait, ill. túlfut azon, az nem a megújított Cella Septichora
belsõ építési szintje, azaz nem lehetett középkori templom, így nem lehetett az elsõ
székesegyház. Valamilyen befejezetlen építési tevékenységre gondolhatunk, ezt bi-
zonyítja az ÉNy-i apszisban a meszes szinten talált mésztömb is.

A Cella Septichora Árpád-kori történetét illetõen is félig-meddig találgatásokra
vagyunk utalva. A meszes szint feletti réteg azt sejtteti, hogy egy darabig nem törté-
nik itt emberi beavatkozás. A késõbb képzõdött habarcsos-faszenes rétegzõdés kö-
rülményeit csak találgathatjuk, de a Cella Septichora épületével nem lehet összefüg-
gésbe hozni. A rétegzõdés keletkezésekor a hétkaréjos római kori temetõi épület
már szinte teljesen a föld alatt volt, maximum néhány helyett látszódott ki a földbõl
egy-egy falcsonk. Ezek a habarcsos-faszenes rétegek pedig oly mértékben feltöltöt-
ték a felszínt, hogy a belsõ püspökvár kiépítésének idején a Cella Septichora Ny-i
fala fölött haladt a várhoz tartozó (?) árok alja. Nem tartjuk valószínûnek, hogy a 13.
sz. második felében, a 14. sz. során tudatában lettek volna annak, hogy itt egykoron
a késõ római temetõ legnagyobb épülete állott. A külsõ vár kiépítésekor kiásott vár-
árokban még egyszer „megtalálták” ugyan a Cella Septichora falát, de itt is csak mint
akadályt érzékelték és szétverték azt.18
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18 Van rá régészeti bizonyíték, hogy a római kori temetõi épület a hódoltság korig használatban volt, habár
nem voltak tudatában annak eredeti rendeltetésével: A Rózsakert területén 2010-ben elõkerült háromkaré-
jos temetõi épület falai részben egy középkori lakóház falait képezték, É-i apszisát csak a hódoltság korban
bányászták ki. A szerzõ ásatása.
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FEDELES TAMÁS

PÉCSI PÜSPÖKÖK A KÉSÕ KÖZÉPKORBAN II.

Albeni János (1410–1421)
Eberhard unokaöccsei közül az ugyancsak az egyházi pályára lépõ János

futotta be a legfényesebb karriert. A vélhetõleg Meisenheimben született ifjú a 8.
században alapított, s a 12. századtól a zweibrückeni grófok kegyurasága alá tar-
tozó, a metzi egyházmegyében fekvõ hornbachi Benedek-rendi apátság tagja lett.1

Magyarországi pályafutását természetesen nagybátyjának köszönhette. Elsõ ma-
gyar egyházi javadalma a topuszkói ciszterci monostor apáti méltósága lett. A zág-
rábi egyházmegyében fekvõ intézmény élén elsõ alkalommal 1399 nyarán tûnt fel,
melyet 1405 februárjáig irányított.2 Ezt követõen a pannonhalmi bencés apátság
élére került (1405–1406),3 majd pedig választott püspökként állt a veszprémi egy-
házmegye élén (1406–1410).4 Noha a Szentszék sem a topuszkói, sem pedig a
veszprémi egyházi méltóságában nem erõsítette meg, az intézmények kormány-
zásában úgy tûnik senki sem akadályozta. E körülmény Zsigmond Szentszékhez
fûzõdõ viszonyának volt a következménye, ugyanis miután IX. Bonifác pápa nyíltan
Nápolyi László trónkövetelõt támogatta, az uralkodó kiadta a királyi tetszvényjogot
(placetum regium), s az egyházi javadalmak betöltését saját hatáskörébe vonta.5

Jánost 1410. augusztus 13-án nevezte ki a pápa püspökké, s ezzel õ lett a 21. a
pécsi fõpapok sorában. A kinevezõ bullából megtudjuk, hogy Orsini bíboros, az egy-
házmegye commendatora, mivel nem tudta érvényesíteni a püspökségre vonatkozó
jogát, lemondott róla. A püspökséget pedig János áldozópapnak, hornbachi szerze-
tesnek adományozta a pápa, melyrõl értesítette a pécsi káptalant, az egyházmegye
híveit, a kalocsai érseket és az uralkodót. János szeptember 22-én vállalta, hogy a kö-
vetkezõ esztendõ február 2-ig megfizeti a kinevezéséért esedékes illetéket.6

Források hiányában nem tudjuk, hogy mikor és hol történt püspökké szente-
lése, s püspöki tevékenységérõl is meglehetõsen kevés információval rendelke-
zünk. Két pécsi helynökét ismerjük, közülük az elsõ az elõzõ részben már említett
Fa Mátyás volt, aki utolsó alkalommal 1411 nyarán szerepelt pécsi vikáriusként.
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1 Fell, Hans: Hornbach = Die Männer- und Frauenklöster der Benediktiner in Rheinland-Pfalz und Saarland.
= Verbindung mit Regina Elisabeth Schwerdtfeger bearbeitet von Friedhelm Jürgensmeier. St. Ottilien,
1999. (= Germania Benedictina, Bd. IX.) 177–229. p.

2 1399. jún. 18.: „nos frater Johannes de Alben, abbas monasterii Beate Marie Virginis in Thoplica” birtokokat
adott zálogba. Wertner Mór: Alben = Turul, 28 (1910) 174. p.

3 Engel Pál: Zsigmond bárói: rövid életrajzok = Mûvészet Zsigmond király korában. I–II. Bp., 1987. I. 413. p.
4 1406. nov. 11–1410. márc. 29.: Engel Pál: Magyarország világi archontológiája 1310–1457. = Középkori

magyar adattár. 2001a. (Veszprémi püspök).; Fedeles Tamás: Az Albeniek a pécsi egyházmegye élén =
Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 21 (2009):1–4. 121. p.

5 1417-ben a zsinat bíborosaival Zsigmond elismertette a mindenkori magyar uralkodók fõkegyúri jogát. Vö.
Mályusz Elemér: A Konstanzi Zsinat és a magyar fõkegyúri jog. Bp., 1958.

6 Eubel, Conrad: Hierarchia Catholica Medii Aevi sive Summorum Pontificum S.R.E. Cardinalium, Ecclesiarum
Antistitum Series, Bd. I–II. 2. Aufl., Münster, 1913–1914; Bd. III., Münster, 1910. I. 431. p. Commune servitium
címén 3300 aranyforint, valamint a bíborosi kollégium számára öt servitium minutum fizetésére kötelezte ma-
gát. Koller, Josephus: Historia episcopatus Quinqueecclesiarum. I–VII. Posonii, Pesthini, 1782–1812. III.
309–310. p.
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Szolgálatai jutalmaként a veszprémi és a fehérvári javadalmai mellett a pécsi
székeskáptalanban is stallumhoz jutott. 1418-ban Rendewi Tamás aszúági fões-
peres, pécsi kanonok látta el a helynöki teendõket. Püspöksége javait akár peres-
kedés útján is megvédte, amint ezt, pl. Pál bátai apát ellen a kúriánál folytatott ti-
zedpere is mutatja.7

Pécsi kormányzása idején a székeskáptalan tagjai között több, a központi ad-
minisztrációban fontos feladatot ellátó személyt találunk. Különösen figyelemre mél-
tóak a kancellárián, Eberhard, majd János irányítása alatt dolgozó pécsi (és zágrábi)
javadalmasok, akik ily módon az Albeni családdal szoros kapcsolatban álltak. Közü-
lük Gatalóczi Mátyás pályafutása kiemelkedõ, aki Eberhard támogatásával került a
királyi kancelláriára. A zágrábi székeskáptalanban elõször egy kanonoki stallumot
(1410) kapott, majd a préposti méltóságot (1412) nyerte el. Ezzel párhuzamosan Já-
nos püspök biztosított számára egy pécsi kanonoki javadalmat (1412), majd 1428-tól
a pécsi székeskáptalan préposti méltóságát viselte egészen 1437-ig. A királyi kan-
cellárián protonotariusként (1412–1423), majd a titkos kancellária alkancellárjaként
mûködött (1424–1433), az Albeniek fõkancellársága idején. Késõbb fõkancellárként
mûködött a váci, majd veszprémi püspöki szék birtokosaként.8

Albeni János 1419. november 5-én már a zágrábi püspökség kormányzója
volt, majd ezt követõen 1421. február 26-án helyezte át V. Márton a pápa a nagy-
bátyja halála folytán üressé vált zágrábi püspökségre, melyet egészen 1433-ban
bekövetkezett haláláig irányított. 1422-ben maga a király terjesztette be folyamod-
ványát a Szentszék elé János érdekében, hogy az üresedésben lévõ bélai bencés
apátság javadalmát elnyerhesse. A pápa eleget téve a kérésnek, a török támadá-
sok folytán pusztulásnak indult apátságot commendába adta neki, melyet valószí-
nûleg élete végéig kezében tartott.9

Albeni János nem csupán a zágrábi egyházmegyét „örökölte” nagybátyjától.
1420. augusztus 12-én postulatus zágrábi püspökként a fõkancellári hivatalban
mutatható ki, s ettõl kezdve élete végéig vezette a királyi írószervet. Ezt megelõzõ-
en, 1409-tõl kezdve már királynéi kancellár, majd 1423-tól a titkos, valamint a né-
met kancellária vezetését is rá bízta az uralkodó.10

A família mindhárom egyházi pályára lépett tagjáról elmondható, hogy Zsig-
mondot nem csak tanácsaikkal, szakértelmükkel segítették, hanem – világi pályán
tevékenykedõ családtagjaikhoz hasonlóan – a királyi hadjáratokban is részt vettek.
Eberhardról tudjuk, hogy harcolt többek között a törökök, a nápolyi párt felkelõi, az
osztrákok ellen, s a boszniai hadjáratokban is részt vett. Egy alkalommal nyíltalálat
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7 Fedeles Tamás: A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késõ középkorban (1354–1526). Pécs,
2004. Nr. 93, 335.; Lukcsics Pál: XV. századi pápák oklevelei. I–II. Bp., 1931–1938. I. Nr. 89.; Sümegi József:
Szanai Gergely fia Pál, bátai apát (1400–1424). A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve XXX. 2008. 273. p.

8 Bónis György: A jogtudó értelmiség a Mohács elõtti Magyarországon. Bp., 1971. 111. p.; Fedeles, Tamás:
Matthias von Gatalócz, Propst von Pécs/Fünfkirchen (1428–1437) = Specimina Nova. Pars Prima Sectio
Mediaevalis II. Pécs, 2003. 77–82. p.

9 C. Tóth Norbert: Hiteleshely és a királyi különös jelenlét. Századok 135 (2001) 421. p.; Lukcsics… i.m. I. Nr.
343, 438, 520.; Engel… i.m. 2001. (Zágrábi püspök).

10 Bónis… i.m. 1971. 104. p.; C. Tóth… i.m. 2001. 421–422. p.; Megjegyzendõ, hogy a korábban megfogal-
mazott nézetet, miszerint 1423-tól egyúttal a cseh királyi kancelláriát is Albeni János irányította volna, az
újabb kutatások cáfolták. Vö. Süttõ, Szilárd–Engel, Pál: Beiträge zur Herkunft und zur Tätigkeit der Familie
von Alben in Ungarn. 1995. 34–35. p.
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érte a kezén, egy másik esetben pedig saját kezûleg vágott le öt törököt. A korszak
fõpapjaihoz hasonlóan bandériumai élén János püspök is több hadjáratban vett
részt. 1413-ban nagybátyjával, testvérével, Petermann horvát, Garai János volt
temesi és Csupor Pál szlavón bánokkal Hervoja ellen vonult csapatai élén a király
parancsára. 1420-ban és 1425-ben Csehországban vett részt a husziták elleni
hadjáratokban, 1430-ban Pozsony környékén harcolt a cseh eretnekek ellen.11 Az
Albeni rokonság lojalitását és szolgálatait elismerendõ az uralkodó a birtokadomá-
nyok mellett címerbõvítést is engedélyezett számukra (1426), mely a család tekin-
télyét tovább növelte.12

Mályusz Elemér megítélése János papi hivatástudatával szemben vélemé-
nyem szerint talán kissé túlzó. A kiváló historikus megfogalmazása szerint ugyanis
pályafutásából „mindaz hiányzik, ami a papi hivatástudattal kapcsolatban lehet. Az
egyházi tisztségeket csak azért halmozta, hogy az értelmiségi pályán gátlástalanul
elõre törjön. Könnyû szívvel cserélgette a szerzetesrendeket, magát a szerzetessé-
get pedig a világi papsággal, a püspökségeket pedig jövedelmezõségük szerint érté-
kelte.”13 A püspök 1433-ban, Pécsett kelt végrendelete nézetem szerint az idézett
megállapításnál sokkal árnyaltabb képet tár elénk. A pécsi és a zágrábi székesegy-
ház, s az ott mûködõ székeskáptalanok, a csázmai társaskáptalan, a dombrói egy-
ház, a bélai, a topuszkói monostorok, a zágrábi ferences, domonkos, a garicsi pálos,
a csázmai domonkos kolostorok, a zágrábi és a csázmai ispotályok számára kegy-
szereket, liturgikus ruhákat, könyveket és kézpénzt hagyott. Több kegyes alapít-
ványt is tett saját, illetõleg elhunyt családtagjai lelki üdvössége érdekében. Mise-
alapítványai közül e helyütt a pécsi székesegyház prebendáriusai számára létrehozottat
említjük meg. Eszerint a konfraternitásba tömörült prebendáriusok minden újhold
csütörtökén szentmisét mutattak be, a testvérületen kívül élõk pedig a gyászzsolozs-
mát végezték el a püspök lelki üdvéért.14

Albeni Henrik (1421–1444)
Eberhard unokaöccsei közül vélhetõleg Henrik volt a legfiatalabb. Jánoshoz

hasonlóan õ is a Szt. Benedek-rend tagja lett: a trieri egyházmegyében lévõ, a 10.
században Szt. Móric és Szt. Péter tiszteletére alapított Tholey monostorának volt
a szerzetese.15 A família ismert tagjai közül egyedül az õ esetében tudok egyetemi
tanulmányokról beszámolni. 1398 júniusában a heidelbergi egyetem artes fakultá-
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11 Süttõ–Engel… i.m. 1995. 33–35. p.; Kondor Márta: A királyi kúria bíróságaitól a kancelláriáig. A központi
kormányzat és adminisztráció Zsigmond-kori történetéhez = Századok 142. 2008. 416. p.

12 1426. máj. 1.: Altmann, Wilhelm: Die Urkunden Kaiser Sigismunds. Bd. II. Innsbruck, 1897–1900. =
Regesta Imperii XI.) Nr. 6629. Az alább ismertetetendõ címert egy arany koronával egészíthették ki. Az ok-
levél szövegét ld. Süttõ–Engel… i.m. 1995. 46–47. p. 131. jegyzet.

13 Mályusz Elemér: Zsigmond király uralma Magyarországon. Bp., 1984. 58. p.
14 A márc. 14-én kelt testamentum kiadásai: Codex diplomaticus Regni Hungariae ecclesiasticus ac civilis I–XI.

Ed. Fejér, Georgius, Budae, 1829–1844. X/7. 436–438. p.; Koller… i.m. III. 347–350. p.; Povjestni spomenici
slob. kralj. Grada Zagreba priestolnice kraljevine dalmatinsko-hrvatsko-slavonske. Monumenta historica liberae
regiae civitatis Zagrabiae metroplis regni Dalmatiea, Croatiae et Slavonie I–XVII. Collegit et sumptibus ejusdem
civitatis edidit Joannes Baptista Tkalèiè, Emilius, Laszowszki. Zagreb, 1889–1941. II. 72–74. p.

15 Hebler, Makarius: Tholey = Die Männer- und Frauenklöster der Benediktiner in Rheinland-Pfalz und
Saarland. In Verbindung mit Regina Elisabeth Schwerdtfeger bearbeitet von Friedhelm Jürgensmeier. St.
Ottilien, 1999. = Germania Benedictina, Bd. IX. 849–894. p.
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sára iratkozott be.16 További stúdiumairól, esetleges akadémiai grádusáról nem
rendelkezek információkkal.

Nem adatolható pontosan Magyarországra érkezése, mindenestre 1406 ta-
vaszán már – nagybátyja támogatása által – a garamszentbenedeki bencés apát-
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Albeni Henrik sírfedlapja (Pécs, Dómmúzeum)

16 „Heinricus de Alben conventualis in Tholeygia dioc. Treuer.” Die Matrikel der Universität Heidelberg von
1386–1804. Hrsg. v. Toepke, Georg. Bd. I–III. Heidelberg, 1884–1893. (Ndr. Nedeln/Liechtenstein 1976.) I. 67. p.
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ság élén találjuk. Hivatalviselése idején (1406–1407) folytatódtak az apátság és a
templom épületének korábban megkezdett újjáépítési munkálatai, melyeket Eber-
hard zágrábi és Upori István erdélyi püspökök búcsúengedélyeikkel támogattak.
1407 tavaszán Zsigmond király kegyúri jogával élve a kolozsmonostori bencés
konvent élére nevezte ki. Korántsem volt azonban zökkenõmentes az apátság át-
vétele, ugyanis egy esztendõvel késõbb a forrásokban egy bizonyos Fridel szere-
pelt a monostor apátjaként. Henrik erdélyi jelenlétérõl, tevékenységérõl a legkoráb-
bi említés 1410-bõl származik. Jakó Zsigmond feltételezése szerint Fridelt a
konvent választotta meg, kihasználva a nagy nyugati egyházszakadás okozta bi-
zonytalan egyházpolitikai helyzetet. Valamikor 1409 folyamán vélhetõleg át kellett
adnia az apátságot Henriknek, mindenestre 1410. január végén már ténylegesen õ
volt az apát, ugyanis ekkor vette õt és konventjét védelme alá a király. XXIII. János
ellenpápa 1411. augusztusában nevezte ki végül kolozsmonostori apáttá, s e kine-
vezést késõbb (1415) a Konstanzi Egyetemes Zsinattal is megerõsíttette.17

Henrik hatfõs kísérettel vett részt a Konstanzi Zsinaton, amint Riechenthal
Ulrich krónikájából tudjuk. Ugyancsak jelen volt a tanácskozáson testvére, János
dalmát-horvát bán is.18 Az õ neve mellett ábrázolta a krónikás a család címerét.19

Az ismert adatok alapján Henrik konstanzi jelenléte 1416 májusa és 1417 júliusa
között igazolható. 1416-ban a konzílium engedélyezte számára, hogy bármely
püspökkel apáttá szenteltethesse magát.20

Apátságának idejébõl különösen birtokmegõrzõ tevékenysége jól dokumen-
tált. A monostor birtokainak megtartása, gyarapítása érdekében minden eszközt
igénybe vett. Több alkalommal az uralkodó vette védelmében Henrik kérésére a
konvent javait, sõt befolyásos nagybátyja révén az intézmény birtokairól kiállított
hamis oklevelekrõl hiteles átiratokat szerzett. 1413-ban András õrszerzetest fosz-
totta meg egy idõre javadalmától, mivel károkat okozott az apátság jószágaiban.
Lelkiismeretes munkáját bizonyítja, hogy inventáriumot készíttetett az apátság bir-
tokairól, kegyszereirõl, valamint könyveirõl. Mindemellett nagy gondot fordított a
joghatósága alá tartozó plébániák híveinek megfelelõ lelki gondozására. Ügyelt a
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17 A kolozsmonostori konvent jegyzõkönyvei (1289–1556). Kivonatokban közzéteszi és a bevezetõ tanul-
mányt írta: Jakó Zsigmond. I. Bp., 1990. = A Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok
17. I. 41–48. p.; Jakó Zsigmond: A kolozsmonostori apátság és hiteleshely a szekularizációig. Uõ: Társada-
lom, Egyház, Mûvelõdés. Tanulmányok Erdély történelméhez. Bp., 1997. 155–161. p.; Beke Antal: A
kolozsmonostori konvent levéltára = Történelmi Tár, 19. 1896. Nr. 97.; Codex X/5. 631–634. p.; Fraknói Vil-
mos: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római Szent-Székkel I–III. Bp., 1902. I. 334. p.

18 „H. von Alba, apt zù den siben Bürgen inn Ungern, was auch zù Constenz inn der Statt, mit sechs personen
[…] Johannes graf zu alben und hoptman zu dalmatia”: Riechenthal, Ulrich von: Das Concilium so zù
Constantz gehalten ist worden, des jars do man zalt von der geburdt unsers erlösers M. CCCC. XIIII. jar. Mit
allen handlungen in Geystlichen und weltlichen sachen, auch was dis mals für Päpst, Kayser, Künig, fürsten
und herrn u. Geystlichs und weltlichs stands, sampt de botschafften oder Legationen, der Künigreychen,
Landen und Stetten, die zu Constantz erschinen seind, mit irem wappen Contrafect, und mit andern schönen
figuren und gemal, durchaus gezieret. Gedruckt und vollendet inn der Kayserlichen Statt Augsburg, durch
Heinrich Steyner, im Monat Decembris, Anno, M. D. XXXVI. 139. p.

19 A jobbra dõlõ, kerektalpú pajzs fekete mezejében arany cölöp volt látható. Thallóczy véleménye szerint a
címer Henrikkel hozható kapcsolatba = Thallóczy Lajos: Magyar vonatkozású czimerek Reichenthal Ulrik
és Grünenberg Konrád czimeres gyûjteményéhez. Uõ: Bosnyák és szerb élet- s nemzedékrajzi tanulmá-
nyok. Bp., 1909. 387–388. p. 1426-ban címerbõvítést kaptak Zsigmondtól, mely értelmében egy koronát il-
leszthettek a pajzson álló sisakra. Vö. Engel–Süttõ… i.m. 1995. 46–47. p. 131. jegyzet.

20 A kolozsmonostori… i.m. 1990. I. 45. p.; A pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története. I–XII/B. Bp.,
1902–1916. 78. p.
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templomok állagmegóvására, továbbá igyekezett magasan képzett klerikusokat ja-
vadalomhoz juttatni. 1418-ban szõlõk, bizonyos tizedjövedelmek, és malmok jöve-
delmét kötötte le az apátsági templom liturgikus szükségleteire.21

Bátyja zágrábi áthelyezését követõen, 1421. február 26-án nevezte ki a
Szentatya Henriket Pécs 22. püspökévé. Elsõ alkalommal ugyanazon esztendõ
szeptemberében szerepelt pécsi püspökként egy királyi oklevél méltóságsorában. A
püspök nevében ügyvédje, István éneklõkanonok Rómában kötelezettséget vállalt a
kinevezésért járó 3300 forint illeték egy éven belüli megfizetésére. A vállalt határidõt
azonban túllépte, ugyanis még 1423 augusztusában is törlesztette a servitiumot.22

Az õ esetében sem rendelkezünk adatokkal püspökké szentelésérõl. A fõpa-
pi teendõk végzésének folyamatos biztosítása érdekében Konrad Frank karmelita
szerzetest alkalmazta segédpüspökként (1423). Ez az adat a pécsi karmelita rend-
ház története szempontjából is figyelemre méltó. A konvent az 1372-es alapítását
követõen hosszabb idõszak alatt népesült be. 1410 tájára keltezhetõ az a levél-
részlet, amely arról tájékoztat, hogy Eberhard zágrábi püspöknek kulcsszerepe
volt a konvent alapításában. Két unokaöccse püspöksége idején bizonyosan to-
vább fejlõdött a konvent, s talán nem véletlen, hogy Henrik egy (pécsi) karmelita
barátot választott suffraganeusának. A pécsi konvent létrehozását ezek alapján
egy több évtizedes folyamatként értékelhetjük, melyben a német származású püs-
pökök játszottak döntõ szerepet.23

Püspökként pápai megbízásokat is teljesített. 1422-ben a zágrábi egyház-
megye védelmével bízta meg V. Márton, ugyanis a püspökség javait többen is el-
foglalva tartották. 1437-ben Kórógyi Fülöp és Maróti Anna el nem hált házasságá-
nak felbontásával bízta meg IV. Jenõ. Egy esztendõvel késõbb a veszprémi
püspökkel együtt azzal bízta meg a Szentatya, hogy Péter pécsváradi apáttól hû-
ségesküt vegyenek ki. Az eskütételre Pécsett, a Szt. András kápolnában került sor
Henrik püspök, és számos klerikus jelenlétében.24

Henrik püspök minden lehetséges eszközzel támogatta a katolikus hit tiszta-
ságának megõrzését. 1421–1422-ben pécsi várnagya, Bólyi Gergely a királyi csa-
patokkal vett részt Zsigmond husziták ellen vezetett csehországi hadjárataiban.
1425–1426-ban a püspöki bandérium is részt vett a hadjáratokban, vélhetõleg a fõ-
pap vezetésével. E feltételezés mellett szól, hogy akkor testvére, János püspök is
részt vett a harcokban, amint fentebb említettem. 1426-ban minden valószínûség
szerint elkísérte bátyját a nürnbergi birodalmi gyûlésre, ahol a zágrábi fõpap Zsig-
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21 A kolozsmonostori… i.m. 1990. I. 46–47. p.; A pannonhalmi… i.m. 1902–1906. 79. p. Henrik könyvek iránti
érdeklõdését mutatja, hogy püspöki kinevezését követõen Kolozsmonostorról magával vitte új székhelyére
az egyházi méltóságokról készült munkát. Korábban tûzre vetett egy zsolozsmáskönyvet, mivel tulajdono-
sa leprás lett. Vö. Madas Edit: Írás, könyv és könyvhasználat a középkori Magyarországon, 1000–1526. =
Madas Edit–Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektõl 1800-ig. Bp., 2003. 58. p.

22 Fedeles Tamás: A 14. század derekától Mohácsig. A középkor évszázadai (1009–1543). Pécs, 2009. = A
Pécsi Egyházmegye Története I. 120–121. p.

23 Regényi, Kund Miklós: Die ungarischen Konvente der oberdeutschen Karmelitenprovinz im Mittelalter.
Bp.–Heidelberg, 2001. 54–55, 63. p. Amint az elõzõ részben említettem a tulajdonképpeni alapító,
Koppenbachi Vilmos püspök is német származású volt.; A segédpüspökökre ld. Fedeles Tamás: Középko-
ri pécsi segédpüspökök = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 22. 2010. 1–4. (sajtó alatt). A pécsi karmelita
konventre legújabban: Kiss Gergely–Sarbak Gábor: Szerzetesi Intézmények = A középkor évszázadai…
i.m. 2009. 385–387. p.

24 Koller… i.m. III. 369–372. p.; Fedeles… i.m. 2009. 126. p.
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mondot képviselte, majd onnét érkezett a cseh frontra.25 Minthogy különösen ked-
vezõ fogadtatásra találtak a huszita eszmék a Szerémségben, ahol egykori prágai
diákok népszerûsítették e tévtanokat.26 Immár a pécsi egyházmegye híveit kellett a
tévelygésektõl megóvni. Henrik püspök a hit tisztaságának megóvása okán, vala-
mint az eretnekség további terjedését megakadályozandó, 1428-ban Pécsett, a
székesegyház közelében kápolnát alapított Szt. Móric és mártírtársai tiszteletére.
Az elõírás értelmében a kápolna javadalmát egy kanonoki stallummal egyesítette.
A jelentõsnek mondható javadalmat azért hozta létre, hogy annak mindenkori birto-
kosa – akinek az elõírás szerint képzett teológusnak, illetve prédikátornak kellett
lennie – a székesegyházban tartott prédikációival megakadályozza az egyháziak
és a hívek tévelygéseit. A kápolna patrocíniuma nem volt túl gyakori a középkori
Magyarországon, a pécsin kívül mindössze nyolc elõfordulása ismert. A védõszent
választásának hátterében minden bizonnyal Henrik Tholey-hez való kötõdése állt,
hiszen a monostor társvédõszentje Szt. Móric volt.27

Zsigmond király utasítása értelmében Henrik pécsi és Kelemen gyõri püspök-
nek kellett volna a magyar fõpapokat képviselniük a Bázeli Zsinaton (1431–1437),
azonban az ország zászlósurai és fõpapjai megakadályozták az utazásukat. Néhány
hónappal késõbb, 1432 októberében Henrik és testvére, János püspök Bachenstein
János egyházjogi doktort, zágrábi kanonokot küldték képviselõként Bázelba. Végül
1433. február 19-én érkezett Henrik a zsinat városába. 1433. március 3-án jegyezték
be a zsinat résztvevõi közé a püspök, valamint két pécsi kanonok nevét. 1436-ban
felhatalmazást kapott a zsinattól, hogy egyházmegyéje területén 2000 forint hadise-
gélyt (subsidium) szedjen a klérustól annak érdekében, hogy az eretnekek ellen
(contra haereticos) – káptalanának felügyelete mellett – bandériumot állíthasson.
1439-ben ugyancsak a zsinattól kapott engedélyt arra, hogy egyházmegyéje kiközö-
sítésben lévõ klerikusait õ vagy vikáriusa feloldozhassa.28

Püspöki tevékenységének megítélését meglehetõsen negatív irányba befo-
lyásolja az egyházmegyés klérus és Marchiai Jakab boszniai ferences vikárius
konfliktusa. A ferencesek obszerváns ágához tartozó szerzetes a husziták felkuta-
tására, megtérítésére vállalkozott az ország déli végein. Henrik püspök melegen
üdvözölte a vikárius érkezését, s egyházmegyéje lelkészkedõ papságának írt „kör-
levelében” az itáliai ferences inkvizítor támogatására buzdított. Hamarosan azon-
ban a dioecesis eretnekek által legveszélyeztetettebb, délkeleti szegletében a klé-
rus ellene fordult, több faluból elûzték a vizsgálatot folytatókat, s mi több, Bácsi
Simon marchiai fõesperes Újlakon exkommunikálta Jakabot. A pápa Marchiai Ja-
kab védelmében Zsigmond császárhoz intézett levelébõl arra is fény derül, hogy az
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25 A zichi és a vásonkeõi gróf Zichy-család idõsb. ágának okmánytára. I–XII. Pest–Bp., 1871–1931. =
Zichy… i.m.  VIII. 4–5, 39–40, 165. p.

26 Andriæ, Stanko: Kapisztrán Szent János csodái. Bp., 2009. 48. p.
27 Mezõ András: Patrocíniumok a középkori Magyarországon. Bp., 2003. 357. p.; Fedeles Tamás: Egy közép-

kori püspökváros egyházi topográfiája. Templomok, kolostorok, kápolnák, ispotály Pécsett = Pécs az egy-
háztörténet tükrében. Pécs, 2010. 96, 105–106. p.

28 Concilium Basiliense. Studien und Quellen zur Geschichte des Concils von Basel. Hrsg. v. Haller, Johan-
nes, Beckmann, Gustav, Wackernagel Rudolf und Hans Georg, Coggiola, Giulio, Herse, Hermann,
Dannenbuer, Heinrich, Hartmann, Alfred, Pérouse, Gabriel. Bd. I–VIII. Basel, 1896–1936. II. 242, 361, IV.
122, VI, 42, VI. 42. p.
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inkvizítor prédikációban a vidéki papság körében tapasztalt visszásságokat (pl. a
nyilvános ágyastartást) is ostorozta, s vélhetõleg ez lehetett az összetûzés legfõbb
oka. A király ezt követõen ellentmondást nem tûrve szólította fel a püspököt és a
székeskáptalant, hogy azonnal fogadják vissza Jakabot és segítõit, hogy munkáju-
kat folytathassák. A konfliktus végül rendezõdött, ugyanis az esztergomi érsek elõtt
Bácsi Simon fõesperes és Marchiai Jakab ünnepélyes keretek közt kibékültek.29

Egyházmegyéje javait is igyekezett gyarapítani, illetõleg védeni. 1424-ben
csere folytán jutott a püspökség egy házhoz Budán.30 Noha Henrik nem látott el
kormányzati feladatokat, azonban prelátusként tagja volt a királyi tanácsnak, így a
királyi udvar közelében, Budán is szállásra volt szüksége. Néhány zálogügyletérõl
is tudunk,31 de a kor embereként a hatalmaskodástól sem riadt vissza.32 1440-ben
viszont Rómában tett panaszt többek ellen, mivel a püspökség javait elfoglalva tar-
tották.33 Az említett kápolna építtetése mellett Henrik nevéhez köthetõ a szászi
püspöki mellékrezidencia várrá történõ kiépíttetése, bõvítése is.34

Albeni Henrik püspököt 1444 februárjában említik utoljára a kútfõk. Vélhetõleg
az év végén, vagy a következõ esztendõ tavaszán hunyhatott el. A várnai csatában
valószínûleg már nem vett részt, hiszen a középkori átlagos életkort szem elõtt tart-
va, a 60-as éveiben járó fõpap már idõsnek számított.35 A középkori püspökök közül
Alsáni Bálinté mellett csupán Henrik sírfedlapja maradt korunkra. A dombormûves
sírkövön fõpapi ornátusba öltözött, fején infulát viselõ, melle elõtt két kezében kely-
het tartó alak látható. A fejét bolyhos csücskû párnán nyugtató fõpap jobb oldalán
pásztorbot került ábrázolásra. Gótikus minuszkulás kiegészített felirata a következõ:
„hic est sepvltvs henricvs episcopus quinque ecclesiensis de … anno domini mille-
simo quadringetesimo / itt nyugszik Henrik pécsi püspök az Úr 144… évében”. Az
utolsó számjegy hiánya abból eredhet, hogy a püspök halálát követõen már nem
vésték rá a sírkõre.36 Koller József tudósítása szerint Albeni Henriket a székesegy-
ház északi oldalán álló Keresztelõ Szt. János Kápolnában temették el.37

A szerzõ a dolgozat elkészítése idején az MTA Bólyai János kutatási ösztöndíjában részesült, és OTKA
pályázatok is támogatták.
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29 Tóth–Szabó Pál: A cseh-huszita mozgalmak és uralom története Magyarországon. Bp., 1917. 160–161. p;
Koller… i.m. III. 329, 355–356, 359, 367–369. p.

30 Lukcsics… i.m. I. Nr. 774.; Koller… i.m. III. 350. p.
31 1432-ben 600 forintért vette zálogba Márévár felét. Két esztendõ múlva 400 aranyforintot adott Gét birtok

zálogjogáért. Zichy… i.m. VIII. 477, 536–537. p.
32 Pl. 1436: Zichy… i.m. VIII. 654–655. p.; Szakály Ferenc: Ami Tolna vármegye középkori okleveleibõl meg-

maradt (1314–1525). Szekszárd, 1998. Nr. 102.
33 Lukcsics… i.m. II. Nr. 685.
34 Buzás Gergely: Az egyházmegye építészeti emlékei. A középkor évszázadai… i.m. 657–658. p.
35 Születési évét csak hozzávetõlegesen határozhatjuk meg. Minthogy a középkorban az egyetemi tanulmá-

nyokat általában 14 éves korban kezdték, így amennyiben Henrik 1398-ban 14 évesen iratkozott be a
heidelbergi egyetemre, akkor 1384 táján születhetett. A 15. század ismert életkorú magyar fõpapok átlag-
életkora 54 év volt. Vö. Fügedi Erik: A XV. századi magyar püspökök. Uõ: Kolduló barátok, polgárok, neme-
sek = Tanulmányok a magyar középkorról. Bp., 1981. 90. p.

36 A fedlap méretei: 216×195,5×16,5 cm. Lõvei Pál: Albeni Henrik sírköve (†1444) = Mûvészet Zsigmond ki-
rály korában. I–II. Bp.; 1987. II. 303–304. p.

37 „Sepultus est ad latus septemtrionale cathedralis ecclesiae Quinque Ecclesiensis in sacello S. Joannis
Baptistae.” Koller… i.m. III. 336. p.
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MÁTÉ GÁBOR

AZ 1848–49-ES SZABADSÁGHARC PÉCSI ÉS
BARANYAI ESEMÉNYEI A KÁRÁSZI JANKÓ JÁNOS

PLÉBÁNOS FELJEGYZÉSEIBEN1

Az alábbiakban közölt feljegyzés szerzõje Jankó János, Kárász nagy emléke-
zetû plébánosa. Jankó 36 évig tartó kárászi papsága alatt (1836–72) példamutató
precizitással vezette az anyaegyház historia domusát. Hála kötelességtudatának,
feljegyzéseibõl rendszeresen értesülünk a Kárászon és a filiákban (Magyaregregy,
Vékény) zajló eseményekrõl.

Legrészletesebb bejegyzéseinek egyike mégsem helyi eseményeket mutat
be, hanem az 1848-49-es szabadságharc pécsi és baranyai történéseit. Ezek a so-
rok terjedelmi okok folytán is különös figyelmet érdemelnek, hiszen más „külvilág-
beli”, azaz az egyházközségen kívüli eseménynek általában kevés tintát szán. A
feljegyzések értékét növeli, hogy Jankó az 1849-es rövid pécsi összetûzés szem-
tanúja volt, s az események után történészi higgadtsággal vetette papírra az átélte-
ket. A szövegrészlet elsõsorban a szabadságharc pécsi eseményeinek idõrendjé-
hez és a „felek”, valamint a lakosság magatartásához nyújt adalékokat. Stílusa
olvasmányos, néhol élcelõdõ, de mindenképpen tárgyilagosságra törekvõ. A plé-
bános az 1848–49-es eseményeknek feltehetõen passzív részese volt, a nemzet-
õröket elítélõ megjegyzései és hûvös távolságtartása alapján feltételezhetjük, hogy
az 1848-as változások iránt nem viseltetett túlzott szimpátiával, azonban fontos le-
szögezni, hogy a szabadságharcról alkotott véleményének megítéléséhez az itt
közölt anyag nem elégséges.

Jankó János Kaposváron született 1797. szeptember 27-én.2 Pályája kez-
detén Babarcon volt káplán, majd Berkesden adminisztrátor. 1831-ben került
Pécsre, ahol káptalani segédlelkész és tanítóképzõi, majd lyceumi tanár lett.
1836-ban Kárászra helyezték, ahol haláláig, 1872. december 15-ig látta el papi és
1850-tõl a kerület esperesi feladatait.3 Jól ismerte Pécset. Tudományos munkás-
ságának kiemelkedõ alkotásai is a városhoz kapcsolódnak. Magyar nyelvû város-
történeti munkát írt Pécsrõl.4 Jelentõsebb munkáihoz sorolandó a Magyar Orvosok
és Természetvizsgálók Társaságának pécsi nagygyûlésén tartott értekezése a ba-
ranyai szõlõmûvelésrõl.5 Gazdasági jellegû (gyümölcstermesztés, szõlészet-borá-
szat) cikkei a Magyar Gazda c. országos hetilapban jelentek meg.

Kiemelkedõ közéleti tevékenységet folytatott. Megyei szõlõ- és gyümölcster-
mesztési egyesületet alapított, melynek mintakertjét, központját Kárászon alakította ki.
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1 A közölt szövegrészlet a kárászi római katolikus plébánia historia domusából származik, lejegyezte: Máté Gábor
2 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Budapest, Hornyánszky, 1897. V. köt. 364-365. p.
3 Papi pályájáról a históriába írt elsõ bejegyzései tájékoztatnak.
4 Pécs Szabad Királyi Városnak rövid leírása = Tudományos Gyûjtemény 1822. I. 38–90. p. Forrásközlései:

Uo. 1821. V. 101–108. p., VII. 126–130. p., VIII. 119-123. p.; 1822. III. 111–114. p., VII. 103–106. p.
5 A szõlõmivelés állapotja Baranyában = Hölbling Miksa: Magyar orvosok és természetvizsgálók Pécsett tar-

tott hatodik naggyûlésének történeti vázlata és munkálatai. Pécs, 1846. 343–349. p.
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Új plébániatemplomot, kápolnát és borházat építtetett. A község 1997-ben Pro Commu-
nitate díjjal adózott emlékének. Személye nem azonos a néprajzkutató Jankó Jánossal.
Válogatott írásainak gyûjteménye szerkesztés alatt áll, az alábbiakban ebbõl idézünk.

1848
Viharos országgyûlés Pozsonyban. Pest megyében Kossuth Lajos jeles szó-

nok, de nyughatatlan eszû, s kormány ellenes képviselõül megválasztatott. Ezen or-
szággyûlés alatt a decima6 megszüntetett, mely által a papság sokat vesztett.
Daróczy Zsigmond pécsi kanonokot, s káptalani képviselõt rávették, hogy önként
mondjon le a papság nevében a decimáról, különben a papság beleegyezése nélkül
is meg fogják azt szüntetni.7 A kárászi plébánia sokat vesztett. Eddig gabonából kö-
zönségesen kapott 35-40 kereszt[et], borból pedig 25–30 akót sedecima8 fejében.

Március 15-én a forradalom kiütött, s az országgyûlés Pozsonyból Pestre leté-
tetett. Nagy mozgalom és zavar az egész országban. A lakosság fegyverre szólíttatott,
s nemzetõrség állíttatott fel. A kárászi plébánia híveinek kétszer kellett, mint nemzet-
õröknek a rác vidékekre elmenni; elõször Zombor és Szabadka, másodszor alsó Bara-
nyába, Beremend felé. A papság sem volt felmentve a nemzetõrségtõl, s midõn a ká-
rászi plébániaiaknak kellett menni, találkoztak néhányan, kik kívánták, hogy én is
menjek velük, de a nagyobb rész, a józanabbak nem engedték, hogy a plébánia pap
nélkül maradjon, mondván: hát ha az itthon maradtak megbetegesznek, vagy meghal-
nak, úgy haljanak, vagy temettessenek el, mint a kutyák? Az elment nemzetõrök so-
kan sírva és rettegve hagyták itt házaikat és családjaikat, félvén, hogy a rácok felfalják
õket; azonban semmi bajuk sem lett, ettek, ittak, vigadtak; a takarékosok még pénzt is
hoztak magukkal, s mindnyájan szerencsésen hazajöttek. Én azonban a kedélyek
csillapultával júniusban a kápolna kiépítéséhez fogtam. […]

Többnyire ez évben a zavarok mind inkább növekedtek hazánkban. Jelasics9

horvátországi bán beütött; seregének 20 ezer horvát katonaságból álló része
Róth10 és Filippovics11 tábornokok vezérlete alatt Pécs városát ellepte,12 s innét
Magyarszék és Sásd felé vonultak Jelasicssal, ki a Balaton partján vonult be, csat-
lakozandók, s mivel a horvát sereg után vonuló puskaport a magyar nemzetõrök el-
foglalták,13 egy része a seregnek visszajött Sásdra, itt Börsöny14 fõbíró házában
szörnyû rombolást tettek.
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6 Egyházi tized, dézsma: a jobbágyok terményeinek és állatszaporulatának egytizede, mely a római katoli-
kus egyházat illette = Magyar Katolikus Lexikon. HTML változat: www.lexikon.katolikus.hu

7 Daróczy Zsigmond, királydaróczi (*1801. márc. 14. Paks, †1868. nov. 7. Pécs): kanonok, a pécsi káptalan kö-
vete az 1847/48. évi országgyûlésen. Az alsótábla márc. 18-i ülésén Lipthay Antal esztergomi és Vagyon Ist-
ván nyitrai káptalani követekkel együtt a papság nevében kárpótlás nélkül lemondott a papi tizedrõl. Pálmány
Béla: A pécsi káptalan országgyûlési követei a pozsonyi országgyûlésen 1825–1848. = Egyházi arcélek a
Pécsi Egyházmegyébõl. (Szerk. Fedeles Tamás–Kovács Zoltán–Sümegi József). Egyháztörténeti tanulmá-
nyok a Pécs Egyházmegye történetébõl V. Pécs, 2009. 107. p.

8 A tized tizenhatoda, mely a plébánosokat illette meg.
9 Jelaèiæ, Josip, báró, 1855-tõl gróf (*1801. okt. 16. Pétervárad, †1859. máj. 20. Zágráb): cs. kir. altábornagy,

horvát bán (1848–59), 1849-tõl táborszernagy.
10 Roth, Karl von (*1784 †1864): cs. kir. vezérõrnagy, Jelaèiæ hétezer fõs tartalékhadtestének parancsnoka.
11 Filipoviæ, másként Phillipovich, von Philippsberg, Nikolaus (*1795 †1858): cs. kir. vezérõrnagy.
12 1848. szept. 24–25-én.
13 1848. szept. 28-án hajnalban Oroszlónál fogták el a nemzetõrök a lõszer utánpótlást.
14 Börsön József sásdi fõszolgabíró.
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1848/49
Jellasics Pákozdnál a magyaroktól megverettetett, s megmaradt seregével

legnagyobb sebességgel Bécs felé sietett. Róth és Filippovics serege pedig Ozo-
ránál fegyverletételre kényszeríttetett,15 s a honvédektõl visszakísértetett Pécsen
által hazájába. Itt Szcyitovszky16 pécsi püspök által megesküdtettek a horvátok,
hogy többé fegyvert nem fognak a magyarok ellen.17

1849-ben szaporodtak a bajok és zavarok. Nugent18 nagyobb számú sereg-
gel beütött az országba, s Pécset lefoglalva tartotta. Ha az osztrák sereg kivonult,
akkor a magyar nemzetõrök foglalták el a várost, kiktõl a pécsiek jobban féltek, mint
az osztrák katonaságtól, mert amazok között semmi fegyelem sem volt, eleséggel
sem voltak ellátva elegendõleg, s utoljára már rabolni, s erõszakoskodni kezdtek.

Júniusban az osztrák katonaság elhagyta Pécset, ’s Siklós felé vonult, a ma-
gyarok azonnal megtöltötték a várost nemzetõrökkel. Mivel már régen nem voltam a
városban, ’s némely dolgaim miatt berándultam. Hegyessy László19 hosszúhetényi
plébános intett, hogy ne menjek be, mert a rácok – osztrák katonaság – meghallván,
hogy Pécset a nemzetõrök elfoglalták, bizonyosan visszajönnek, s ekkor lesz baj. Én
ezen intés dacára bementem. Még be sem értem a városba, már az országúton elég
bajom volt a nemzetõrökkel. A Magyar Székrõl jövõ országút mellett álló keresztnél
volt egy csapat, egy másik ismét a Vámháznál, s csakis útlevél mellett akartak been-
gedni. Ez pedig nem volt állítván: hogy én életemben sokszor mentem Pécsre, s útle-
velet soha sem kívántak tõlem. Csak sok kérés és könyörgés mellett bocsájtottak be,
meghagyván: hogy kijövet ellássam magam vele, különben elfogatnak, vagy vissza-
kergetnek a városba. Természetesen mindent megígértem. A Barátoknál szállottam.
Már este híre jött, hogy a rácok már Turonyban vannak,20 s ott Geger János ügyvé-
det, régi ismerõsömet minden ok nélkül agyonlõtték, hihetõleg kémnek tartották õtet;
pedig valami magányos ügyben ment oda. Másnap valósult a hír. Reggeli 7 óra után
már látszottak a rácok a siklósi országúton. Alig hogy feltûntek, volt lótás futás a vá-
rosban. Minden tornyokban, még a Cathedr[ális] templomában21 is a harangok félre
verettek. A pécsiek és a 4–5 ezer fõre menõ nemzetõrök, ki puskával, ki fejszével, ki
nyárssal a vasbánya22 melletti kõhídhoz vonult. Innét egész a vámházig, az ország-
út, de még a siklósi utca is tömve volt néppel. Én eközben felmentem a fõtemplom
elõtti sétatérre, honnét mind a városi zajt mind pedig a horvát katonák23 mozdulatait
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15 1848. okt. 7.
16 Scitovszky János, nagykéri (*1785. nov. 1. Béla/Abaúj vm., †1866. okt. 19. Esztergom): pécsi püspök

(1838–52), majd esztergomi érsek (1849–66).
17 1848. okt. 12.
18 Nugent von Westmeath, Laval gróf (*1777. nov. 3. Ballynacor/Írország, †1862. aug. 21. Bosiljevo/Modrus-

Fiume vm.): cs. kir. táborszernagy, a II. osztrák tartalékhadtest parancsnoka, 1849. jan. 30-án szállta meg
Pécset.

19 Hegyessy László (*1807. dec. 4. Bátaszék, †1904. márc. 8. Hosszúhetény): 76 éven át hosszúhetényi plé-
bános (1835-1901). 1850. októberében császárhûségéért ezüstkereszttel tüntették ki.

20 Az 1849. jún. 10-i túronyi csatában a császári katonaság szétszórta a felkelõket.
21 székesegyház
22 Helyesen a Madarász-féle Csetnek-pécsi vasgyár.
23 Jankó itt rácok helyett horvát katonákat említ. A rác és a horvát kifejezést (népnevet) ebben az idõszakban

nem a mai értelemben használták, a forrásokban gyakran keverednek. További pontosítás nélkül megle-
hetõsen nehéz eldönteni, hogy a támadó sereget milyen vallású és dialektusú (délszláv) területrõl
rekrutálták. Az említés alapján azonban feltételezhetõ, hogy a Pécset elfoglaló katonák határõrvidéki hor-
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láthattam. Eleinte igen lassan közeledtek, gyakran meg-meg állottak, nyilván féltek,
hogy a városban fegyveres honvédség van. Megjelentek a nemzetõrök között Báró
Majthényi József24 Baranya megyei kormánybiztos és Perczel Antal,25 a nemzetõrök
Õrnagya is, de csak hamar eltûntek. Végre midõn a rácok mind inkább közeledtek, s
erõsen el kezdtek ágyúzni, a nemzet õrségnek pedig sem vezére, sem fegyvere, s
puskapora sem lévén, eszökbe jutván: hogy szégyen a futás, de jó, mind visszahú-
zódtak a városba, innét pedig elszéledve ki-ki merre látott, futott hazája felé, többen
koldulva, némelyek hol nagyobb számmal voltak még rabolva is és erõszakot hasz-
nálva. Semmi ellenállást nem látván a rácok nekibátorodtak, ’s a város alá jöttek, ’s
innét ágyúzták azt. Különösen a városháza tornyát akarták lerombolni, de vagy az
ágyújaik nem elég erõsek, vagy tüzéreik ügyetlenek lévén egyszer sem találták azt
el. Egy bombájuk a város templomába esett, de ez is csak csekély kárt tett. A siklósi
utcában egy szalmával fedett házat gyufával gyújtottak meg.26 A városiak a tüzet lát-
ván, s a nagy ágyúzástól elrémülve Deputatiot27 küldtek az ellenség vezéréhez, ki
õrnagy volt, ’s neve Sztokutye.28 A Deputationak feje és szónoka Haas Mihály29 (ké-
sõbben a német kormány alatt Budapesti kerületi iskolai fõ igazgató, királyi tanácsos,
végre Szathmári megyéspüspök) városi plébános volt, a városnak teljes meghódolá-
sát ígérvén. S midõn említett vezér jól leszidta õket és Kossuth kutyázta, megszün-
tette az ágyúzást, ’s kis seregével bevonult a városba.30 Én azonban a legnagyobb
ágyúzás között, fõképp kocsisom kárászi Pap Ignác rimánkodására, ki lovait féltette
a rácoktól befogattam, ’s hogy az ágyúgolyókat kikerüljem a Petreselyem kútnak,31 ’s
Kálváriának fel a Budai külvároson által menekültem, ’s szerencsésen H.heténybe32

értem, ’s megebédeltem. Kikocsizásom alkalmával láttam a pécsieknek nagy rémü-
lését. Asszonyok, gyermekek sírva ríva seregesen poggyászaikkal menekültek a
szõlõkbe és Mecsek hegyekbe félvén a rác katonák rablásától és sarcolásaitól, mi
azonban nem történt meg. A tegnap még hencegõ nemzetõröknek sem hírük, sem
hamvok, mind elszaladtak, s én minden útlevél nélkül távozhattam.
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AZ 1848–49-ES SZABADSÁGHARC JANKÓ JÁNOS FELJEGYZÉSEIBEN

vátok lehettek. A kortársak ugyanis ebben az idõben a baranyai katolikus horvátokat rácnak (lásd a többi
említést), vagy illyrnek nevezték, (lásd Haas Mihály: Baranya földirati, statisticai és történeti tekintetben.
Pécs, 1845. 49–50. p.), de a sokácokra vonatkozóan a katolikus rác elnevezést is használták (Hölbling Mik-
sa: Baranya vármegyének orvosi helyirata. Pécs, 1845. 65. p.).

24 Majthényi József, kesellõkõi, báró (1814. nov. 15. Apáti/Somogy vm., †1888. máj. 25. Pécs): 1848-as alis-
pán, 1849. máj. 4-én nevezték ki Baranya vármegye kormánybiztosává.

25 Perczel Antal (*1818. szept. 26. Bonyhád, †1880. aug. 1. Pécs): nemzetõr õrnagy, az 1848. szept. 28-i
oroszlói rajtaütés vezetõje. A szabadságharc leverése után 10 év várfogságra ítélték, 1851-ben kegyelmet
kapott = Dobos Gyula: A Perczelek. Szekszárd, 2001. 244–245. p.

26 1849. jún. 15-i ún. pécsi csata.
27 küldöttség
28 A Stokutye gúnynév, helyesen Stokucha õrnagy pécsi, illetve siklósi katonai térparancsnok,
29 Lásd Galambos Göller Ferenc: Haas Mihály püspök, egyháztörténész (1810–1866). Pécsi Szemle, 2001.

õsz. 32–51. p.
30 Jankó János itt rosszul emlékszik és összekever két küldöttséget. Az 1848. június 15-i pécsi népfelkeléskor

Haas Mihály belvárosi plébános vezette öttagú küldöttség Borotha cs. kir. õrnagytól kért kegyelmet a vá-
rosnak. 1849. június 17-én a Peitler Antal kanonok vezette küldöttség kérte Siklóson Stokucha õrnagytól,
hogy engedje el a pécsi népfelkelés miatt Pécs városára kivetett 200 000 pengõ forintos hadisarcot. Bara-
nyai Okmánytár 1848–1849. = Baranyai Helytörténetírás 1973. Pécs, 1973. 389–390. p.

31 A Petrezselyem-kút az egykori Árpád és a Petrezselyem utca sarkán feküdt, a mostani Aradi vértanúk útja
nyugati végében. (Nagy Lajos–Fetter Antal: Pécs régi vízvezeték rendszereinek története = Baranyai Hely-
történetírás 1974–75. Pécs, 1976. 137, 142. p.).

32 Hosszúhetény
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MÁTYÁS FLÓRIÁN ÉS A PÉCSI MÛVELTSÉG
A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN

(ÖTTORONY XVIII)

„Mikor Mátyás Flórián elment pihenni az örök haj-
lékokba, érett gyümölcs volt, hosszú pályának ki-
alakult, de meg nem fonnyadt eredménye. […]
Elõttem lebeg a dicsõ aggastyán tiszteletreméltó
képe […] nem a nyolcvan évek terhétõl meggör-
nyedt, hanem az elmélyedés gondjaitól meghajlott
termet, a lélekben élés gesztusával összekulcsolt
karok. […] s hallgattam õt ismereteinek tömegétõl
megszédülve lezárt ajakkal, néma tisztelettel…”

Szõnyi Ottó

A 19. század második fele a pécsi polgárosodás hõskora. Ekkor jönnek létre,
illetve szilárdulnak meg a világi mûveltség intézményei, jelesül a nem egyházi érde-
keltségû nyomda és könyvkiadás, valamint a hírlapirodalom és az állandó színház.
(A sajtó és a teátrum korabeli történetérõl külön fejezetek fognak szólni.) A kultúra
termékeit igénylõ és azokat befogadni (és megfizetni) képes közönség csak rangos
iskolákkal, megfelelõ szociális feltételekkel, háttérrel együtt alakulhatott ki. Fõként az
értelmiség, az iskolázott polgári középosztály és a képzett szakmunkások töltötték
be a befogadói szerepet. A gimnázium és a reáltanoda fontos küldetésérõl szóltunk
már. Ezúttal teszünk említést a Pécsi Püspöki Joglyceum (1833–1923) tevékenysé-
gérõl, ahol olyan tudós tanárok oktattak, mint Késmárky István, Schaurek Ráfael,
Angyal Pál és Vasváry Ferenc.1 A számottevõ kulturális élet létrejöttéhez ekkorra
már megfelelõ méretûvé nõtt a város, amelynek lakossága 1890-ben meghaladta a
34 000 fõt. A közlekedési viszonyok és a közmûvek színvonala is emelkedett.
1884-ben megindult a forgalom a Pécs–Budapesti vasútvonalon, 1892-ben pedig a
Tettye forrásra alapozva korszerû vízmû- és ivóvízhálózat jött létre.2

A polgárosodó város önkormányzati közigazgatásának fejlesztése fõként
Aidinger János érdeme, aki több mint két évtizedig (1875–1896) volt Pécs céltuda-
tosan dolgozó, tevékeny polgármestere.3 Vele egy idõben Dulánszky Nándor volt
Pécs püspöke (1877–1896), az õ nevéhez fûzõdik a székesegyház átépítése,
amely 1891-ben nyerte el mai formáját.4 Ily módon létre jön a polgárosodó város
három centruma: a Scitovszky (ma Szent István) tér, a katolikus egyház központja
mellé felzárkózott a polgári Pécs szíve, a fõtér (a mai Széchenyi tér), míg a város
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1 A Pécsi Püspöki Joglyceum emlékezete (1833–1923). (Szerk. Kajtár István és Pohánka Éva). Pécs, 2009.
2 Angstertõl Zsolnayig. (Szerk. Szirtes Gábor és Vargha Dezsõ). Pécs, 1999.
3 Szirtes Gábor: Pécsi panteon. Portrék a millennium korából. Pécs, 2005. 15–30. p.
4 Szirtes… i.m. 2005. 49–60. p.
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keleti részén a bányák és az ipari vállalatok jelentek meg, a Tettye egykori manu-
faktúráinak és malmainak örököseként.

A polgári kultúra mûködését sikeres ipari és kereskedelmi vállalkozások
szokták megalapozni. A megszületõ pécsi cégek sorát a Scholtz serfõzde nyitja
1853-ban (a friss csapolású sört majd Surányi Miklós pécsi kispolgárai fogják az
élet egyik alapfeltételeként emlegetni a Kantate címû regényben), ezt követi a
Littke pezsgõgyár (1859), majd a Hamerli kesztyûgyár (amelyet Hamerly János
alapított 1861-ben), s feltétlenül megemlítendõ a szorgalmával és tehetségével
zsibárusból nagyvállalkozóvá váló Engel Adolf parkettaüzeme (1862) és a Wigan
család kályhaépítõ cége. 1884-ben kezdte meg mûködését a bõrgyár. A polgáro-
sodó – és ezzel párhuzamosan tovább magyarosodó – város képét idézi fel Dénes
Gizella Csodálatos fazekas címû regényében. „Ez a város most kezdi meg igazi fej-
lõdését. Mindenfelé megindult az élet és végre úgy látszik, a magyaroké lesz a ve-
zetõ szerep. A színházban magyar elõadások folynak és a dalárdában együtt van-
nak a városi és megyei urak a bürgerekkel, és lassan megszûnik a német beszéd.
Hallatlanul magyarosodik ez a város, és a németek ennek egyáltalán nem állják út-
ját. Maholnap megérjük, hogy a Fünfkirchen nevet is elhagyják, és újra Pécsnek
hívják a Mecsek városát.”5 A szövegbõl az is kiderül, hogy a „magyarosodás” itt
nem etnikai gyökerû fogalom, az urak és a bürgerek együttmûködését dicséri az
idézett szereplõ, a doktor, akit, jellemzõ módon, Guzmann-nak hívnak.

A pécsi bányászat 1853-ban indult másfélszázados útjára. A Dunagõz-
hajózási Társaság, a DGT pécsvidéki bányaüzemének neves igazgatója volt
Wiesner Raymár (akinek pozitív emlékét beárnyékolja, hogy az õ idejében került
sor a nagy bányászsztrájkra, amelyet a kivezényelt katonaság vérbefojtott). A kom-
lói szénbányászatot a már említett Engel Adolf kezdeményezte 1895-ben.6 A ki-
rálytól érdemei elismeréséül magyar nemességet és a jánosi elõnevet kapott Engel
Adolfot pécsi íróként is számon kell tartanunk. Életembõl címû, eredetileg német
nyelven írt emlékiratát magyar fordításban, az ükunoka, Stein Anna elõszavával
2009-ben adta ki a Pro Pannonia Kiadó. Tanulságos olvasmány: a benne tükrözõ-
dõ vállalkozói mentalitásban még szervesen egyesül a pontosan felmért üzleti ha-
szon megszerzésének akarata és a munkásainak emberséges körülményeirõl
gondoskodó nagypolgár humánuma, a magánérdek és a köz java, valamint a szor-
galom és a munka feltétlen tisztelete.7

A mûvészeti élethez közvetlenebbül kapcsolódott a Taizs nyomda (1868-ban
alapította Taizs Mihály),8 valamint az Angster orgonagyár és a Zsolnay porceláncég.
Ez utóbbi kettõrõl kissé részletesebben kell szólnunk. Angster Józsefet (*1834
†1918), a cégalapítót, Engelhez hasonlóan, íróként is el kell helyeznünk a pécsi pan-
teonban. Életrajzom címû, 1906-tól 1910-ig írt emlékirata fontos dokumentum, Az or-
gona története, lényege, szerkezete (1886) címû munka pedig a legkorábbi magyar
nyelvû orgona szakkönyv. Elsõ jelentõsebb megbízatása a pécsi zsinagóga orgoná-
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5 Dénes Gizella: Csodálatos fazekas. Bp. 1965. 69. p.
6 Szirtes… i.m. 2005. 61–86, 159–182. p.
7 Jánosi Engel Adolf: Életembõl (Szerk. Szirtes Gábor). Pécs, 2009.
8 Borsy Károly: A pécsi Taizs nyomdászcsalád = Angstertõl Zsolnayig 1999. 99–107. p.
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jának megépítése volt (1869), a többi nevezetes, immár mûemléknek számító mûve
közül most csupán a pécsi Belvárosi templom, a kalocsai székesegyház és a Szent
István bazilika híresen szép zengésû orgonáját említjük.9

Zsolnay Vilmos (*1828 †1900) 1865-ben vette át fivérétõl az apa által alapí-
tott kerámiaüzemet, majd három év múlva kérelmet nyújtott be majolikagyár létre-
hozása érdekében. Munkásságának sikeres állomása volt az 1873-as bécsi és az
1878-as párizsi világkiállítás, ahol termékeivel aranyérmet és nagydíjat érdemelt
ki, s elnyerte a francia becsületrendet. A Zsolnay védjegy ettõl kezdve fogalommá
vált: öt torony kettõs keresztekkel, az 1878-as évszámmal és a T.J.M. betûkkel,
ezek a mester három gyermeke, Teréz, Júlia és Miklós nevének kezdõbetûi.10

1877-re, sok-sok kísérletezés eredményeként, kialakult a magastûzû zománctech-
nika. A gyár sikeréhez az a körülmény is hozzájárult, hogy a polgári lakáskultúra
gazdagodásával a dísztárgyak szerepe megnõtt, és használati céljuk alárendelõ-
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9 Angster József: Angster. A pécsi orgonagyár és a család története. Pécs, 1993.
10 Zsolnay Teréz és M. Zsolnay Margit: Zsolnay. A gyár és a család története 1863–1948. 3. kiadás. Bp. 1980.

7–220, 237–240. p.
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dött az esztétikai funkciónak, aminek hatására a díszítés és a forma idõtõl és tértõl
független minõségre tett szert.11 A gyár három legnevezetesebb terméke a porce-
lán-fajansz, illetve riolith-porcelán, a pyrogránit (ez a dekoratív színezésû, fagyálló
kerámia látható többek között a budapesti Iparmûvészeti Múzeum és a Postataka-
rékpénztár épületén) és – fõként – a titokzatos fémmáz, amely Zsolnay és Wartha
Vince vegyészprofesszor közös kísérlete alapján jött létre. Mivel az elsõ termékek
színe az égbolt vörösére emlékeztetett virradatkor, a hajnalpír jelentésû eos szóból
eosinnak, eozinnak neveztek.12 Az eosin kifejezés 1891-ben bukkan fel elõször
Zsolnay receptkönyvében. A Zsolnay eosin egyedi találmány, karakterében eltér a
világ más hasonló termékeitõl, ezért különleges értéket képvisel.13

Az eosin titka a pécsi legendárium egyik jellegzetes része, sajátos pécsi mí-
toszelem. Ennek a narratívának centruma a Zsolnay Mauzóleum a napjainkban
helyreállított Zsolnay Kulturális Negyedben. Ahogy az építmény kerek, görögkeresz-
tes ablakain a Nap mozgása következtében változó irányokból behatol a fény, a mû-
vészi igénnyel megformált dombormû-együttesnek más-más részletét világítja meg.
A vonuló fény – egyes értelmezések szerint – a Jelenések Könyvének szövegét idézi
fel, illetve, ezzel összefüggésben, spirituális színtérként a szabadkõmûves szimboli-
kát juttatja kifejezésre. Ezen interpretáció értelmében a fény által elbeszélt történet
mindig a téli napforduló idején válik teljessé, a világosság újjászületése jegyében. A
fény megszületése mások szerint az eosinra is utalhat. A sugár által felidézett törté-
netnek családtörténeti vonatkozásai szintén lehetnek.14

A gyár munkájában stílusbeli fordulatot eredményezett a Rippl-Rónai József
közvetítésével megismert szecessziós ízlés. A nagy festõ 1897–98-ban Pécsett
készítette el az Andrássy Tivadar gróf ebédlõjéhez tervezett remekmívû étkészle-
tet.15 Hatására a gyár iparmûvészei – Apáti Abt Sándor, Daøilek Henrik, Mack Lajos
és Nikelszky Géza – megújították a gyár termékeinek ízlésvilágát.16

A polgári Pécs rangjának elismerését jelzi, hogy a városba érkezett király, I.
Ferenc József 1891. június 21-én részt vett az újjáépített székesegyház avató ün-
nepségén, programja részeként meglátogatta a Zsolnay gyárat és a Littke pezsgõ-
üzemet, majd 1892. szeptember 13-án õ avatta fel a Tettye vízmûvet (ekkor a
szomszédos Pintér-házban lakott). A király elismerésének jeleként Ferenc József
renddel tüntette ki Zsolnay Vilmost, akinek Pécs városa 1907-ben szobrot emelt.17

Zsolnay Vilmos alakja inspirálta már említett regényének, a Csodálatos fa-
zekas-nak megírására Dénes Gizellát (*1902 †1975). A mû címe kettõs utalást rejt
magában: egy jelzéssel s egy hiánnyal. A címben nem szerepel Zsolnay neve, nem
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11 Zsolnay kerámia (Írta és szerkesztette Hárs Éva). Pécs, 1988.; A téma kutatási eredményeinek összefog-
lalása új szempontokkal = Romváry Ferenc: Zsolnay. TKK Debrecen, 2007.

12 Hárs Éva: Vita a kerámiairodalomban használatos szakkifejezésekrõl = Angstertõl Zsolnayig 1999.
251–254. p.

13 Katona Imre: Zsolnay Vilmos. Bp. 1977. 173–188. p.
14 Lovas István: A Zsolnay-mauzóleum (Az eosin-rejtély) = Angstertõl Zsolnayig 1999. 238–243. p.; Lovas István

a tanulmányban található információkat jelen sorok írójával folytatott telefonbeszélgetésben egészítette ki.
15 Hárs Éva…  i.m. 1988. 9. p.
16 Nikelszky Géza: A Zsolnay gyár mûvészete. Pécs, 1959. A szecesszió gyárbeli térhódításáról: 31–35. p.
17 A bõvebb tájékozódás céljából ajánljuk még az általunk felhasznált anyagból: Éva Hárs: Zsolnay. Ceramics

factory – Pécs. Bp. 1977.; Mattyasovszky–Zsolnay Miklósné Gosztonyi Erzsébet: Az elfeledett Zsolnayak.
Pécs, 2002.
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is szerepelhet, mert az írónõ, félig fiktív névvel, Oroszlay Vilmosnak nevezi fõhõ-
sét. Más szereplõk ellenben valódi nevükön szerepelnek, így a hõs feleségét Bell
Teréznek hívják, s emlegetik a város ismertebb szereplõit, utcáit, épületeit. Vi-
szonylag konkrét referenciájú miliõben fiktív hõssel találkozunk. Az ábrázolásnak
ez a kettõssége szervetlenné teszi az epikai építményt. A mintakép családi nevé-
nek mellõzésével a szerzõ feltehetõen jelezni kívánta, hogy nem életrajzi regényt
fog írni hiteles dokumentumok alapján, hanem az általa megragadni vélt Zsolnay-
sors bemutatására törekszik. A mûvész küzdelmét festi a kereskedõ elõdök hagyo-
mányával (a város lakói kezdetben bolondnak vélik a hõst), és, ezzel együtt, a
gyáralapító nehézségeit mutatja be a Fünfkirchenbõl Péccsé magyarosodó város
közegében. A valódi név hiánya mellett a regény címének pozitív eleme a „csodála-
tos” szó, amely nem csupán a párizsi nagydíjat elnyerõ sikeres fazekas megérde-
melt jelzõje, de a szöveget átitató keresztény gondviseléshit kifejezõje is. Mert a fa-
zekas sorsa elõre meg van írva az égben, és a hõst minden esetben egy-egy
felülrõl érkezõ üzenet megértése viszi elõre útján. Amikor például Bell Terézt két
orsó olcsó cérna megvásárlásakor választja feleségül, noha addig még csak nem
is látta, hírét sem hallotta, e jelenet a rokonszenves lány szerénységének jelzésén
túl finom utalással eszünkbe juttatja az emberi sorsot szövõ párkák fonalát is. Ezen
üzenetek közül a legelsõ már a regényt nyitó fejezetben megérkezik: Benedetto
Lucelli hozza magával Giorgio mester több száz éves formuláját a majolikagyártás
titkával. De transzcendens üzenetként értelmezhetõ a városnak az elbeszélésben
szöveggé formálódó képe is. „A hegyoldalról jól látták, a kicsiny, fejletlen, gondo-
zatlan várost néhány gyár kürtjével és sok-sok templom tornyával. Olyanok voltak
a házak így messzirõl, mintha ezernyi apró dobozkát dobáltak volna cikornyásan,
rendszertelenül a Mecsek oldalára.”18 A látvány megfejtése Vilmos szívébe van
írva: „Ne féltsd ezt a várost! Híres lesz még valaha” – mondja apjának. E jövendö-
lés megvalósulása alkotja a regény cselekményét. Ám az eosin titkának megfejté-
séhez Vilmosnak meg kell értenie még Giorgiónak a majolika titkához fûzött me-
mentóját is: „Ne felejtkezzél el nemzetséged ékes virágairól!” A magyar földbõl
készített tárgyak a hazai népmûvészetbõl merített motívumokkal válnak híressé.
Az elbeszélést átható profán misztika bensõségesen líraivá teszi a tetszetõsen for-
mált szöveget, ám a narrátori beszédmódnak a szentek életrajzához történõ köze-
lítése be is szûkíti az epikus horizontot. A csoda sejtetése fénnyel telíti a mû fejeze-
teit, a hétköznapi munka elnagyolt rajza, a mesterség részleteinek mellõzése
viszont csökkenti az epikai hitelt.

A korszak pécsi tudományos irodalmának szemléjét a ciszterci gimnázium
tanárai munkásságának bemutatásával kezdjük. Békefi Remig (*1858 †1924) már
szerzetesként került a pécsi gimnázium tanári karába 1880-ban (a következõ év-
ben szentelték pappá), ahol, kisebb megszakítással, 1893-ig tanított. Késõbb
egyetemi tanárrá nevezték ki, akadémikus lett, majd zirci apát.19 Akadémiai szék-
foglaló elõadása A pécsi egyetem címmel hangzott el, amely alapvetõen fontos
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18 Dénes Gizella… i.m. 1965. 29. p.
19 Sas Péter: Békefi Remig, a történelmi Magyarország utolsó zirci apátja = Egyháztörténeti Szemle 2007. 2.

91–99. p.
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egyetemtörténeti tanulmányként könyv formájában is megjelent, a pécsi studium
generale története kapcsán szóltunk róla.20 Békefi küldetésének tekintette a cisz-
tercita apátságok historikumának feldolgozását. E tárgykörben írt könyvei közül
kettõ is Pécsett jelent meg: A pilisi apátság történeté-nek két kötete 1891–92-ben,
A czikádori apátság története pedig 1894-ben. Ez utóbbi jól példázza a szerzõ tu-
dósi erényeit: a források gondos elemzését régészeti munkával társítva végzi, s így
megfelelõ érvrendszerrel támasztja alá következtetéseit, ebben az esetben azt,
hogy az azóta elpusztult cikádori apátság Bátaszéken volt. Könyvének számtalan
pécsi vonatkozása van.21 Békefi, rendjérõl gondoskodó zirci apátként, 1924-ben vi-
zitációs útra ment, amelynek során Egerben érte a halál. Ravatalánál a neves iro-
dalomtörténész, Négyesy László búcsúztatta.22

Ágh Timót (*1862 †1941) szerzetestanár 1889-tõl 1900-ig volt a pécsi gim-
názium földrajz- és természetrajztanára, késõbb a fõvárosban lett középiskolai
igazgató, de ekkor már nem volt a rend tagja. Pécsi tanárként dolgozatokat publi-
kált a város természeti adottságairól, viszonyairól (Adatok Pécs városa geológiájá-
hoz, 1889, A pécsi artézi kút, 1891). Legfontosabb mûve egy Pécsrõl szóló monog-
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20 Nagy Imre: A magyar Athén. Pécs irodalmi mûveltsége 1009-tõl 1780-ig. Különlenyomat a Pécsi Szemle
2007–2009. évfolyamainak számaiból. Pécs, 2010. 19–26. p.

21 Békefi Remig: A czikádori apátság története. Pécs, 1894. 28–64. p.
22 Négyesy László r. tag búcsúbeszéde Békefi Remig zirci apát, r. tag ravatalánál = Akadémiai Értesítõ 1924.

1–6. füzet. 111–113. p.
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rafikus áttekintés: Emléklapok Pécs sz. kir. város multjából, jelenébõl, amelyet a
Taizs nyomda jelentetett meg 1894-ben. Ebben Ágh Timót elõdjének, Haas Mihály-
nak hagyományát folytatja. A könyv földrajzi, történelmi és természetrajzi részét
közegészségügyi fejezet követi, majd kultúrhistóriai szakasz zárja a mûvet. Ez
utóbbiban kitér a Mecsek Egyesület, az Athletikai Klub és a Kerékpár Egyesület te-
vékenységére, ez utóbbinak elnöke Zsolnay Vilmos volt. Ismerteti a pécsi templo-
mokat, de az irodalmi és mûvészeti életnek kevés figyelmet szentel.23 A Mecsek
bõvizû forrásainak leírása, vagy a lakosság korosztályok szerinti áttekintése (ebbõl
megtudjuk, hogy a népesség harmada 15 éven aluli, míg a 60 éven felüliek aránya
7% volt), valamint a kórházak szemléje megbízhatóan tájékoztatja a mai olvasót a
város korabeli viszonyairól. Forrásértékûnek tekinthetõ egy Pécs vidéki betlehe-
mes játék közlése és más környékbeli népszokás ismertetése.24

A 19. század második felének kétségkívül legnagyobb, egyszersmind legvita-
tottabb pécsi tudósa Mátyás Flórián, aki élete végéig megmaradt pécsi polgárnak,
ezért tüzetesebb leírást kell adnunk róla. 1818. május 3-án született Felsõ-Detre-
hemben,25 Torda-Aranyos vármegyében. Alsóbb iskoláit Kolozsvárott végezte. A fel-
jegyzések szerint Szepesy Ignác Pécsre helyezése hatására került õ is Erdélybõl
ide. Itt végezte el a gimnáziumot. Ezután a lázas keresés idõszaka következett nála.
Mint egyik méltatója, a fentebb már idézett Szõnyi Ottó írta, õ volt „az utolsó koldusdi-
ák”.26 1834-ben gyalogosan Itália felé indult, a pécsi humanisták nyomában. Útjáról
naplót vezetett, amely a pécsi levéltárba került.27 Ebbõl idézzük fel a viszontagságos
vándorút sajátosan szûkszavú leírásának egy részletét. „Károlyvártól Fiuméig csinált
út van, amelyet én még nem láttam. A legnagyobb kövekbõl vagyon rakva, a felett
öszvetört apró kövek vannak hintve. Mindenütt hegyek közt mék és az út mellett,
ahol meredek fal van építve, a mérföldek 15 részre felosztva és mindenütt felírva
hány mérföld Fiume és hány Károlyvár, és mily magos a hegy a tenger szinthez. A
víz igen szûk, a hegyek kõsziklások, gyalog utasnak meleg idõben kínszenvedés
utazni, nem találni árnyékot. A lakosok szegények, és ha az utazó erre a szakaszra
nincs elegendõ költséggel ellátva, igen nehéz állapot.”28 A vándor Fiuméból Triesz-
ten, Aquileán, Udinén át Velencébe érkezett, majd onnan indult Padova irányában
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23 Ágh Timót: Emléklapok Pécs sz. kir. város multjából [sic!] és jelenébõl. Az orvosok és természetvizsgálók
XXVII. vándorgyûlése tagjainak felajánlja Pécs város közönsége. Pécs, 1894. 190–193, 208–215. p.

24 Ágh Timót… i.m. 1894. 11–12, 25–28. p.
25 Szõnyi Ottó szerint 1817. május 3-án.
26 Szõnyi Ottó: Mátyás Flórián emlékezete. Pécs, 1909. 2. p.
27 A hagyatékot leírta: Szilágyi Erzsébet: Adatok Mátyás Flórián életéhez, nyelvészeti és történetírói tevé-

kenységéhez. Különlenyomat a Baranyai Helytörténetírás 1974–75. c. kötetébõl. Pécs, 1976.
28 Mivel a napló kéziratát a BML hagyatéki leltárában megjelölt dobozban nem találtam, a kéziratot jelenleg

lappangónak kellett tekintenem, így kénytelen voltam szekunder forrásból idézni: Szilágyi Erzsébet 1976.
221. p.
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tovább. Közben lelkesen tanult, errõl bizonyítványokat szerzett, s különféle munkák-
ból tartotta el magát. Ha téglahordó napszámost kerestek valahol, vállalta, ha bor-
bélyra volt szükség vagy tolmácsolni kellett, õ készen állt. A rá jellemzõ makacs kitar-
tás, eltökéltség, a maga elé tûzött cél elérésére való rendületlen törekvés mindig erõt
adott neki. Mint pécsi pártfogójának, Kelemen József kanonoknak írta: „hogyha élek,
mondhassam, hogy éltem; s nemcsak kevésnek s kis idõre használjak, hanem, hogy
a késõ nemzetség is érezze hasznát életemnek”.29 Páratlanul gazdag nyelvtudásra
tett szert: húszéves korában már tudott latinul, olaszul és németül, s késõbb megis-
merte a görög, héber, arab és francia nyelvet is. Elmélyült perzsa tanulmányairól ha-
gyatékának kéziratai és könyvei tanúskodnak.

Mély vallásossága a szerzetesi hivatás felé vezette, ezért 1838 augusztusá-
ban Zephirinus néven novícius lett a raguzai piaristák rendházában, közben verse-
ket írt és órákat adott a gimnáziumban. Õ azonban szellemi szabadságot igényelt,
s ez ütközött a szerzetesi regulával. A kolostor elhagyása után Pécsre jött, s a
Szepesy által alapított joglyceum elvégzése után (1842-ben szerzett diplomát)
ügyvédi munkát vállalt. Pártfogója, Kelemen kanonok kíséretében részt vett a po-
zsonyi diéta munkájában. Ám erre is ráunt, s nevelõnek állt Forgách grófékhoz a
Somogy megyei Gombán, innen Borgátára került, Vas megyébe, majd a Siskovics
család alkalmazta tanítóként Baranyában, Gödrén. A bolyongás idõszaka 1858-
ban zárult: ekkor lett, immár negyven évesen a ciszterci rend pécsi gimnáziumának
tanára. Emellett megyei aljegyzõ, és 1862-ig kinevezett törvényszéki bíró. Hosszú
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29 Idézi Szõnyi… i.m. 1909. 2. p.
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életének következõ, majd’ félszázadát visszavonultan, a tudományos kutatásnak
szentelve tölti Pécsett.30

Valójában lélekben mindvégig szerzetes maradt. Egy „egyszemélyes rend”
örökös novíciusa és egyben házfõnöke. Korábban kötött házassága nem sikerült
(még 1844-ben feleségül vett egy négygyermekes özvegyet, de hamarosan külön-
váltak), s egyre inkább bezárkózott Petrezselyem utcai házának remeteségébe. Mo-
gorva, különc ember hírében állt. Hajnali négykor kelt, egész nap dolgozott könyvtár-
szobája csendjében, nem szerette, ha megzavarták. 1858-ban az MTA levelezõ
tagjává választották, de rendes tag csak 1898-ban lett, s ebben a szokatlan késleke-
désben bizonyára szerepet játszottak az általa kiváltott tudományos viták, amelyek-
kel provokálta a szakmai közvéleményt. Tudósként is a maga társtalan, rögös útját
járta, mint ahogy emberként is. Orvoshoz nem járt, a homeopátia híve volt. Egyszer
súlyos betegen Máriagyûdre vitette magát, s kérte, hogy pecsenyét, süteményt is vi-
gyenek vele. Féltették, hogy nem bírja ki az utat. Azt pedig végképp nem értették, mi-
nek az élelem, hiszen napok óta nem tudott enni. Õ elmélyülten imádkozott a kegy-
képnél, majd mindenki bámulatára saját lábán ment ki a templomból, és kérte az
eledelt.31 Amikor 1904-ben, nyolcvanhat évesen úgy érezte, nincs tovább, kijelentet-
te, hogy áldozócsütörtök napján fog meghalni. A halál megérette hívását, de egy ki-
csit sietett: Mátyás Flórián április 2-án, nagyszombaton fejezte be munkás életét.32

Mûveit bibliotékájának az Egyetemi Könyvtárban õrzött példányait lapozgat-
va tanulmányoztuk. Tudományos kutatást három témakörben folytatott: a nyelvé-
szet, a történettudomány, valamint a transzcendens jelenségek kutatása területén.
Ez utóbbi tárgykör iránti érdeklõdése jelzi, hogy jóllehet korának pozitivizmusától
kapta módszereit, ennélfogva mindig is a részletek kutatása, gyûjtése, az adatok
bõséges feltárása volt az erõssége, de nagy szerepet játszott nála az intuíció is, a
merész hipotézisek kimunkálása, s ezzel már – parázs vitákat gerjesztve – kilépett
a pozitivizmus keretei közül.

1871-ig fõként nyelvészeti kérdésekkel foglalkozott. Elsõ fontosabb mûve e
tárgyban A magyar–árja nyelvhasonlatok címû dolgozat, amely 1857-ben jelent
meg Pécsett. Ebben már világosan körvonalazódik lingvisztikai elképzelése. Két
alapvetõ felismerése a nyelvtudomány mai álláspontja felõl visszatekintve érvé-
nyesnek, elõremutatónak tekinthetõ. Az egyik: felismerte az általános és összeha-
sonlító nyelvészet jelentõségét (ez majd a Saussure utáni nyelvészet meghatározó
diszciplínája lesz). A másik tézise, hogy külön kell választani az etnikai és a nyelvé-
szeti rokonságot (amit még ma is gyakran összekevernek), tehát a nép és a nyelv
eredete nem azonos. Úgy vélte, hogy a nyelvrokonság kulturális érintkezés ered-
ményeként is létrejöhet. Vitát azzal provokált, hogy szembefordult az akkor már az
uralkodó nyelvtörténeti paradigma szerepére törekvõ finnugor elmélettel. Azt állí-
totta, legalább annyi, sõt több szóhasonlóságot és szerkezeti megfelelést lehet ki-
mutatni a magyar és az árja (jelesül a szanszkrit, perzsa, zend, parszi) nyelvek kö-
zött, mint finnugor vonatkozásban. A magyar nyelv – finnítési törekvések ellenében
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30 Békefi Remig: Emlékbeszéd Mátyás Flórián fölött. Bp. 1906.
31 Szõnyi… i.m. 1909. 16. p.
32 Szilágyi… i.m. 1976. 211. p.
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(Pécs, 1857) címû munkájában több száz magyar–árja „szóhasonlatot” elemez,
köztük az Isten (szanszkrit istavan), ház (szanszkrit ász ’lakni’), szoba (szanszkrit
szabha ’ház’), kincs (perzsa gencs), csillag (perzsa csiragh ’láng’, ’fény’) szavak ál-
tala feltételezett párhuzamait találva meg.33 E dolgozatát két tézis szerint állította
össze. „1. A finnezõk egyes szóhasonlatokat találtak finn és magyar nyelv között:
vannak szóhasonlatok a magyar és árja (szanszkrit, zend, parszi, ujpersa) nyelvek
között. A mennyi hasonszót õk mutatnak, annyit mutassunk mi. Eredmény: Vagy
az árja is magyar-rokon, vagy a finn sem az. A mi e szóhasonlatok között ki nem áll-
ja a bírálatot, törültessék ki mindkét részrõl, jobbak is találtatnak az árjában. Mert
ha, mint szerzõ tudja, a finn nem rokon, s mégis hasonul, csak úgy, még jobban ha-
sonulhat az árja, kivel történelmi volt érintkezésünk szinte bizonyos. Így a finn ha-
sonlatoknak bármely számos volta, nem okoz aggodalmat az árját hasonlítóknak,
lesz mindig egyenlõ számú hasonszava, s több is, ha kell. 2. Az úgynevezett idomi
hasonlatok ellenében szintoly árja hasonlatok soroltatnak elé, egyenlõ feltételek
mellett. Az eredmény, mint a szóhasonlatoknál.”34
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33 Mátyás Flórián: A magyar nyelv – finnítési törekvések ellenében. Pécs, 1857. 17–29. p.
34 Mátyás Flórián… i.m. 1857. XVI–XVII. lapon.
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Mátyás Flórián szelet vetett, és vihart aratott. A finnítést (ahogy õ nevezte a
finnugor elméletet) két okból támadta: szerinte ez az elmélet nyelvi torzulások szü-
lõje lesz, és ráadásul szegényíti nyelvünket. A finnezõk, mondta, a magyar nyelvrõl
lemosnak „oly sajátságokat, melyek nélkül azok [a finnugor nyelvek] szûkölködnek;
s ráfogják, hogy Európában szomszédaitól tanult olyat is”, amit azoktól nem tanul-
hatott, s nem is kellett, mert eleve megvolt.35

A finnugor elmélettel való szembefordulása – tehát az a nézete, hogy a ma-
gyar nyelv közelebb áll a szanszkrit és a perzsa nyelvhez, mint a rokonnak hitt finn-
ugorokhoz – csakhamar vitára kényszerítette Hunfalvy Pállal, Reguly Antal hagya-
tékának feldolgozójával, az elmélet egyik vezéregyéniségével, aki 1858-ban az
akadémián megtámadta õt, mondván: „Mátyás úgy áll a nyelvészetileg hasonlítók-
hoz képest, mint a fûkaszáló a fûvészhez.”36 A pécsi tudós erre a magyar õsvallás
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35 Mátyás Flórián: Észrevételek finnezõ véleményre. A magyar õsvallásról, nyelvészeti viták és újabb ma-
gyar–árja nyelvhasonlatok. Pécs, 1858. 21. p.

36 Szõnyi… i.m. 1909. 7. p.
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„finnítése” ellen is síkra szállt (hivatkozva, többek között, a lóáldozat árja–perzsa
hagyományára), ami viszont Csengery Antallal is ütköztette.37

Mátyás Flórián elméletének gyenge pontja, amit ellenfelei alaposan ki is hasz-
náltak, hogy megáll a hasonlóságok gyûjtögetésénél, kimutatásánál, holott a korsze-
rû nyelvtörténet (már akkor is) a szabályos hangmegfeleléseket tekinti (tekintette) a
rokonság alapvetõ kritériumának. Eszerint azonos helyzetben lévõ hangok egy-egy
rokonnyelvben azonos módon viselkednek, egyöntetûen megmaradnak vagy meg-
változnak.38 Az is vitatható, hogy szerinte a személyes névmások, számnevek és
névelõk nagyobb súllyal esnek latba, mint az utóragozás. (A finnugor nyelvek tolda-
lékoló természetûek, mint a magyar, de ettõl eltérõen nem ismerik a névelõt.) Ma te-
hát úgy ítélhetõ meg, hogy „a pécsi fûnyíró” a nyelvhasonlításnak akkor már túlhala-
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37 Csengery Antal: Az altáji népek õsvallása, tekintettel a magyar õsvallásra. Pécs, 1858.
38 Bárczi Géza: A magyar nyelv életrajza. Bp. 1963. 11–32. p.
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dott módszerét követte. Nem tartott lépést a finnugor elmélettel, ám erre alkalmasint
nem is törekedett. Ennek következtében álláspontja tudománytörténeti zárványnak
látszik. Még akkor is, ha tudjuk, hogy Bj. Collinder svéd tudós is feltételezte az ugor
és árja nyelvek rokonságát, A. B. Dolgopolszkij szintén az ún. nosztratikus (köztük az
uráli és az indogermán) nyelvek közös gyökereit kutatta. És újabban Szabédi László
is amellett érvelt A magyar nyelv õstörténete címû mûvében, szintén vitákat gerjeszt-
ve, hogy a finnugor nyelvek az indoeurópaiból származnak.

Mátyás Flóriánnak a magyar nyelv általa elképzelt védelmével kapcsolatos ál-
láspontját leginkább az motiválta, hogy kora gondolkodásának megfelelõen össze-
kapcsolta az anyanyelv és a nemzeti lét fogalmát. Ebbõl a korrelációból fakadtak
(részben talán alaptalan) aggodalmai: „ha magyarosan hangzik bár, de nem magyar
amit szólasz, mert nem magyar amit gondolsz, könnyen megtörténhetik, hogy nem
lesz magyar, amit érzesz. Lesz magyar föld, csak magyar ember legyen, de nem
lesz magyar ember, ha nem magyar a beszéde.”39

Bizonyára a „finnítés” elleni fellépése, ma úgy látjuk: utóvédharca is szerepet
játszott abban, hogy fõmûve, a nagy Nyelvtörténeti Szótár kéziratban maradt. Anya-
gát hangyaszorgalommal összegyûjtötte A-tól Zs-ig, de a hatalmas anyag sajtó alá
rendezését nem gyõzte egymaga, segítséget pedig nem kaphatott. A korpusznak
csupán három füzete jelent meg, de a harmadikat már csak saját költségén tudta ki-
adni Szótár-Kísérlet címmel Pécsett, 1871-ben. Ennek elõszavában szomorúan vet
számot heroikus vállalkozásának publikációs kudarcával: „E dolgot magam nem
gyõzöm, s nem akad ki ingyen tegye. Jövedelmem nincsen. A II-ik füzetbõl elkelt 50
példány ára a nyomdai költség felét sem födözi. […] Igaz, hogy e vállalatot tudomá-
nyos Akadémiánk évi 500 – két év alatt 1000 forinttal segítette, mit köszönettel emlí-
tek: de az is igaz, hogy e segítség mellett, kettõzött szorgalommal sem bírtam 24 –
havonként egy nyomott ivnél többet kiállitani. A munka, megjelent részébõl itélve,
legalább 250 ivre fog terjedni, s ily haladással 20 év alatt érne véget. Ez, 50 évet
meghaladott embernek, igen hosszu idõ. […] Ily körülmények közt le kell mondanom
az akadémiai segélyrõl […] Téged pedig kegyes olvasó! Sajnálattal értesítlek, hogy
sok évi fáradságom, s nem kis költségem, nagyobb közönség részvétlensége követ-
keztében, füstbe ment. A kezdetben ezer példányban nyomott mü füzött és bo-
ritékozott maradványát, csak font számra lehet szatócsnak, vagy füszeresnek elad-
nom. Nem is oly meglepõ esemény, hogy „Magyar Nyelvtudomány – Nyelvtörténeti
Szótár” s több efféle nyelvészeti gyarlóságok, mai napság, csak mint sajttakaró jut-
hatnak magyar ember kezébe […]”40 Vitatott és vitatható megállapításaival együtt
munkája a mai nyelvtörténeti szótár egyik elõdjének tekinthetõ.

Mátyás Flórián tudománytörténeti helyzetének megértéséhez tudnunk kell
még, hogy dolgozatait az ún. „ugor–török háború” elõestéjén írta, amely az erõsö-
dõ finnugor elmélet elsõ nagy próbatétele volt. Ebben a vitában a magyar–török
nyelvi rokonságot (tehát a keleti rokonítás szûkebb változatát) képviselõ Vámbéry
Ármin és a finnugor elméletet képviselõ Hunfalvy Pál és Budenz József vívott szel-
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39 Idézi Szilágyi… i.m. 1976. 213. p.
40 Magyar nyelvtörténeti Szótár-Kisérlet. A Magyar T. Akadémia megbízásából gyûjtötte és kiadta Mátyás

Flórián levelezõ tag. III. füzet. Pécs, 1871. 191–192. p.
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lemi csatát a hetvenes-nyolcvanas években. Elõbbi úgy vélte, hogy mind a magyar
nép, mind a nyelve török, utóbbiak pedig a magyar nyelvet (csak a nyelvet) a finn-
ugor, azon belül az ugor családba helyezték. A csata Budenzék gyõzelmével vég-
zõdött, mert tudományos módszereik korszerûbbek voltak, s elméletük uralkodó
paradigmává vált.41 A Mátyás Flóriánnal való vita tehát, innen nézve, az ugor–török
háború elõjátéka volt.

A pécsi akadémikus, úgy látszik, belefáradt, talán bele is unt a nyelvészeti vi-
tákba, s érdeklõdése 1871 után a történelem felé fordult. A jezsuita történetírók,
Pray György és Katona István hagyományát követte. Az Árpád-korról értékes kuta-
tási eredményeket közölt.42 A források gondos elemzése alapján megállapította,
hogy Anonymus III. Béla jegyzõje volt, szerinte Szent Lászlót elõször a francia
szerzeteseknél, Somogyváron temették el, s innen került késõbb Nagyváradra.43 S
amellett kardoskodott, hogy a honfoglalásra valójában 889-ben került sor. Histo-
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Mátyás Flórián szellemjelenésekrõl, látomásokról írt könyvének címlapja
(Mátyás Flórián könyvtárából, Pécsi Egyetemi Könyvtár)
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41 Pusztay János: Az „ugor–török háború” után. Fejezetek a magyar nyelvhasonlítás történetébõl. Bp. 1977.
42 Mátyás Flórián: Történeti egyezések és tévedések. Bp. 1896.; Mátyás Flórián: Chronologiai megállapítá-

sok hazánk XI. és XII. századi történetéhez. Bp. 1899.
43 Mátyás Flórián: Sz. László és Imre királyok végnapjai és II. Endre életévei, fogsága és temetése. Bp. 1900.
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riae Hungaricae fontes domestici címû négykötetes munkája az akadémia támoga-
tásával jelent meg, de csak kis példányszámban, s így nehezen hozzáférhetõ.44 A
Baranya Megyei Levéltárban õrzött kéziratos hagyatéka is feldolgozásra, és min-
den bizonnyal kiaknázásra vár. Megírta szeretett városa, Pécs történetét. Ebben
érdekes leírást ad saját korának viszonyairól, amelybe személyes tapasztalatait is
belefoglalja. „Pétsnek többed részén kaszáló rétekbõl álló déli határa, a Metsek
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44 I. Szent István király és Imre herceg legendái. II. Anonymus, Kézai Simon krónikája és a Bécsi Képes Króni-
ka. III. A dubnici, zágrábi, váradi krónikák, s XII–XIII. századi kisebb történeti följegyzések. IV. A pozsonyi
krónika, Rogerius, Ranzan és kisebb történeti forrásmûvek. (1882–1885).
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hegységbõl szakadó számtalan forrásoknak hajdan valamelly gáttól föltartóztatott
vize miatt, még a múlt évszázad elején is náddal borított, egész a városig elterjedett
nagy motsár volt, a mikép azt iskolás gyermek koromban egy Sam nevû 125 éves
budai külvárosi embertõl magam hallottam, ki azt beszéllette, hogy gyermekkorá-
ban attyának ökreit legeltetvén, a nádas motsár egész a mai kórházig ért”.45 Szöve-
gében az írott források tanúsága a szóbeli hagyomány közvetlen híradásával tár-
sul. Levelezése hét Arany Jánostól származó levelet õrzött meg, ezek közül egyet
már csak másolatban ismerünk. Kéziratai között néprajzi anyagot is bõségesen ta-
lálunk. Különösen tanulságos a Bánk bán-mondával és Zách Felicián históriájával
kapcsolatos gyûjtése, amelyet számon tart a Katona József-filológia.

Hallatlanul érdekesek transzcendens témájú, illetve ezoterikus témájú írásai
(Az erkölcsi világ fölénye a Physikai világ fölött, Élet a halál után). Személykettõzé-
sek címû könyvében a szellemjelenésekkel, a lélek és a szellem testtõl való elválá-
sának eseteivel foglalkozik. A témakörben hatalmas mennyiségû anyagot gyûjtött
össze a Bibliától kezdve Lord Byronig. Számtalan izgalmas esetet dolgoz fel, s ezek-
nek hírértékét az sem csökkenti, ha az olvasó nem tárgyi, hanem szubjektív ténysze-
rûséget tulajdonít a történeteknek. Az egyik elbeszélésben Xavéri Szent Ferenc, mi-
után szavával lecsendesített egy tengeri vihart, egyszerre volt jelen a hajón, és a
vihar idején attól elszakadt csónakban. Ez az eset akkor is jellemzi a kort és a sze-
mélyt, ha csupán a legendárium része. Egy asszony Magyarországon látta Itáliában
elhunyt fiának szellemét. Valóban megtörtént? Vagy csupán az aggódó anya megér-
zése, látomása? Nem tudjuk. Ám valamilyen módon biztosan igaz. Ugyanez mond-
ható el a könyvben olvasható több száz, érdekesebbnél érdekesebb históriáról.46

A tudós orientalista tájékozódásának dokumentuma Keleti adomák címû
könyve, amelynek történeteit a jótékonyság és a nagylelkûség humánus erényeirõl
pedagógiai célzattal és szépirodalmi igénnyel meséli el. A könyv érdekessége, hogy
párhuzamosan közöl keresztény és muszlim fabulákat, amelyekben ugyanaz az er-
kölcsi gondolat tükrözõdik. Ízelítõül idézünk egy (Szadi Gulisztántól származó) keleti
adomát. „Hallottam királyról, ki egy foglyot megöletni parancsola. A nyomorult, e re-
ménynélküli állapotában, kezdé szidni, és gyalázni, anyanyelvén, a királyt. Ez kérdé,
mit mond? Egy jó lelkü hivatalnok felele: Uram ezt mondja: „Kik elnyomják a haragot,
s megbocsátnak az embernek, Allah szereti a jólelküeket” (Korán. 3. Szura, 128. v.)
Megszáná õt a király, s felhagya vére ontásával. Egy más hivatalnok, az elõbbinek
ellentéte, monda: Nem illik mi rangunkbeli emberekhez, mást szólni a padisa elõtt,
mint igazságot; ezen ember szidta és gyalázta a királyt. Ránczba szedé homlokát e
szóra a király, s monda: Nekem jobban tetszett annak hazugsága, mint a te igazsá-
god, mert jót szándékolt, te rosszra czéloztál.”

Mátyás Flórián magányos alakja kiemelkedik a korabeli Pécs tudósai közül.
Nekünk azonban, mivel viszonylagos teljességre törekszünk, észre kell vennünk s
méltatnunk azokat is, akik akkoriban a ciszterci gimnázium diákjai voltak, s mun-
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45 Mátyás Flórián: Szabad királyi Pécs városának régiebb története. Mivel ennek kéziratát sem találtuk a le-
véltári katalógus által megjelölt helyen, ezt is Szilágyi Erzsébet tanulmányából idéztük, a 216. lapról.

46 Mátyás Flórián: Személykettõzések és látomások története. Hiteles adatok idõszaki sorozatban. Függelé-
kül túlvilági szellemjelenések. Pécsett, 1882. A könyvet Taizs József könyvnyomdája adta ki. A hivatkozott
részletek: 119–120, 215. p.
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kásságukkal késõbb ismert nevet szereztek maguknak: Xántus Jánost, Fináczy Er-
nõt és Szõnyi Ottót. Xántus János (*1825 †1894) 1835-tõl 1840-ig tanult a neves is-
kolában (különórákon a majdani görög katolikus tudós, Mészáros Károly is oktatta,
aki Pécsett szerzett jogi képesítést), utána Pécsett tanult jogot. Késõbb jeles ter-
mészettudósaink sorát gyarapította, a budapesti állatkert alapító igazgatója lett.
Észak-Amerikából 1852 és 1857 között írt leveleinek kötetét a Megyei Könyvtár
õrzi. Ezekben a levelekben szemléletesen leírja az általa bejárt vidékeket, s bemu-
tatja a megismert népcsoportokat.47 Késõbb egy fontos kelet-ázsiai expedíciónak
is részese volt.

Fináczy Ernõ (*1860 †1935) „a magyar neveléstörténet-írás elsõ jelentõs
alakja”48 1869-tõl 1872-ig volt a ciszterci gimnázium növendéke. 1901-tõl, három év-
tizeden át, a pesti egyetem pedagógia tanszékének professzora, 1914-tõl akadémi-
kus. Pedagógiai elmélete a herbartizmusban gyökerezik, s keresztény értékelméleti
alapokra épül. Szerinte a pszichológia adja a nevelés eszközeit, az etika pedig céljait
jelöli ki: a diákokat pozitív döntésekre képes erkölcsi személyiséggé s egyben egy
kultúrközösség hasznos tagjává kell fejleszteni. Fõ mûve ötkötetes pedagógia-törté-
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47 Xántus János: Levelei Éjszakamerikából. 12 eredeti rajzok után készült kõ- és egynéhány fametszettel.
Közli Prépost István. Pest, 1858.

48 Németh András–Pukánszky Béla: Paradigmatikus irányzatok a magyar neveléstudomány fejlõdéstörténet-
ében. Magyar Pedagógia 1977. 3–4. 307-308. p.
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nete, amelyet alapos forráskutatás, biztonságos anyagkezelés és „a genetikus meg-
értés különös ereje” jellemez.49 És, tehetjük hozzá, saját olvasmányélményünk alap-
ján, irodalmi igényû stílus. A görög és a római szellem különbségét például, igen
meggyõzõen, a nyelvek eltérõ természetére vezeti vissza: „Csupa erõ és logika ben-
ne [a latinban] minden. Más a görög beszéd: olyan, mint a bõ ruha, mely minden test-
mozdulatnak enged; csupa lazaság, könnyûség, mozgékonyság. A két nyelv való-
ban legjobban tükrözteti a két nép szellemének eltéréseit: a latin erõvel teljes, a
görög lágyan elömlõ; amaz mindenkor tömör és telített, emez mûvésziesen széjjelfo-
lyó és kényelmes; amaz súlyos, emez könnyed.”50 Azóta, lehet, írtak korszerûbb ne-
veléstörténetet, de szebbet, érdekesebbet, nem. A késõbbi kötetekben ugyanilyen
magvasan és színesen jellemzi, például, a középkori egyetemek szellemi világát (a
teológiát magas szintre emelõ párizsit és a jogi irányultságú bolognait, amelyet a diá-
kok irányítottak).51 Montaigne szellemiségének következményeit a nevelésre nézve
így foglalja össze: Õ „bizonyította elõször ellenállhatatlanul, hogy az értelmi mûvelt-
ség nem függ az ismeretanyag terjedelmétõl, hanem az elme mûködésének erejétõl,
önállóságától, biztosságától.”52 Utóbb szemléletes portrét rajzol, magyar vonatko-
zásban, Comeniusról és Apáczairól.53

Fináczy kapcsán egy futó pillantást vetünk a pedagógia pécsi fejleményeire.
Weszely Ödön (*1867 †1935) az Erzsébet Tudományegyetem professzora volt,
két évig (1923–1925) dékáni, egy évig (1929/30) rektori tisztséget is betöltött. Né-
zeteit A korszerû nevelés alapelvei címmel jelentette meg (Bp. 1935). Értékelméleti
és szociálpszichológiai érdeklõdését a hazai hagyományok vállalásával társítot-
ta.54 „Nála a pedagógia nem tan, hanem életforma. A mûvelõdés elmélete és gya-
korlata, ahol theoria és praxis nem különbözõ területek, hanem egyugyanazon va-
lóságnak két oldala” – írta róla professzortársa, Halasy-Nagy József.55

És most hozzuk szóba Prohászka Lajost (*1897 †1963), aki Fináczy tanár-
segédje volt, egyetemi oktatói pályáját Pécsett kezdte, itt habilitált, majd Pestre ke-
rülve Weszely utóda lett. Alapfelismerése az volt, hogy a mûveltség fogalmából kell
kiindulni, ezért a pedagógia szerinte csak kultúrabölcseleti megalapozottsággal
emelkedhet tudományos rangra.56 Szellemtörténeti irányultságú, a nemzeti karak-
tert elemzõ mûvérõl, A vándor és a bújdosó-ról, s annak fogadtatásáról a pécsi
egyetem és a Minerva kapcsán fogunk majd szólni.57

A neves ciszterci diákok sorát Szõnyi Ottó (*1876 †1937) régész, mûvészet-
történész vázlatos bemutatásával zárjuk. Pécsett született, 1894-ben érettségizett,
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49 Kornis Gyula: Bevezetés = Fináczy Ernõ: Neveléselméletek a XIX. században. Bp. 1934. és Kornis Gyula:
Fináczy Ernõ. Magyar Paedagogia 1930. 307–308. p.

50 Fináczy Ernõ: Az ókori nevelés története. Vezérfonal egyetemi elõadásokhoz. Bp. 1906. 202. p.
51 Fináczy Ernõ: A középkori nevelés története. Bp. 1926. 257–288. p.
52 Fináczy Ernõ: A renaissancekori nevelés története. Bp. 1919. 142. p.
53 Fináczy Ernõ: Az újkori nevelés története (1600–1800). Bp. 1927. 18–49, 293– 295. p.
54 Németh–Pukánszky…  1997. 308–309. p.
55 Halasy-Nagy József: Weszely Ödön emlékezete. Pannonia 1935. 9–10. 318. p.
56 Németh–Pukánszky… i.m. 1997. 309–310. p.
57 A pécsi pedagógiatörténeti hagyomány alakulástörténete mentén még elõrébb pillantva megemlítjük, hogy

a Pécsi Tanárképzõ Fõiskola tanára, Komlósi Sándor, Karácsony Sándor tanítványa, jelentõs kutatásokat
végzett a szocializáció és a családi életre nevelés témakörében. Neveléstörténet c. könyve három kiadás-
ban is megjelent (1958, 1972, 1983).
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a szeminárium elvégzése után pappá szentelték. 1906-tól a joglyceum tanára, püs-
pöki, illetve káptalani levéltáros. 1909-tõl a Városi Múzeum igazgatója.58 Az óke-
resztény kor jeles kutatója, a dóm régészeti és mûvészeti értékeinek elmélyült
elemzõje, a cella trichora feltárója. A székesegyházról megállapította, hogy Szent
István korában alapította az egyházmegye elsõ püspöke, Bonipertus, és egy ré-
szét el is készíttette. Az épületdíszítõ részletek a 13. század elõtt készültek. Leírá-
sai pontosak és szemléletesek, igényes szöveggé alakítja a szemlélt mûtárgyat,
mint például – A pécsi püspöki múzeum kõtára címû könyvében – a kentauros osz-
lopfõ vagy az Álló angyal tárgyalásakor.59 A honfoglalás elõtti pécsi írásbeliség fon-
tos dokumentumait tárja elénk a római feliratok bemutatásával.60 Legszebb képle-
írásai élményszerûek és tárgyilagosan pontosak. A dóm Lotz Károly által készített
freskóit (a Corpus Christi és a Jézus Szíve kápolnában) így mutatja be: „Ahogyan
az emmausi jelenetben Krisztus megtöri a kenyeret és ahogyan a két tanítvány
csodálkozik és meghatva felismeri a Mestert, az vallásos kegyeletünk legbensõbb
húrjait pendíti meg. A Krisztus születése jelenetnek örvendezõ hangulata nem
hagy hidegen senkit. Viszont Jézus kereszthalálán a lelkünkbe markol a gyász,
mely a képen elömlik. Krisztus kicsúfoltatásának jelenetén megindító az Istenem-
ber alázatos tûrése, mely arcára ül ki, és részvétre hangol.”61 A szövegben a kép
egy érzékeny pillantás tükrében tárul fel. Régi magyar templomok címû könyvében
a pécsi mûemléket szélesebb történeti összefüggésbe helyezi.

Tanulmányunk elején Dulánszky püspök nevét s a székesegyház átépítését
említettük. Most röviden térjünk vissza ehhez az eseményhez, amelyen részt vett
egy tízéves kisdiák, a székesegyház énekkarának tagja: Surányi Miklós. Róla ké-
sõbb fogunk részletesebben írni, ezúttal azért hozzuk szóba, mert egyik legszebb
mûvében ez az esemény alkotja a cselekmény fõ motívumát. A Kantate mûvészre-
gény, a mûfajnak Justh Zsigmond Mûvészszerelem címû regényétõl Ambrus Zol-
tán Midas király-áig terjedõ századfordulós ívéhez kötõdik. A mû fiktív fõhõse, Re-
gen Richard a századvégi Pécs valószerû miliõjébe érkezik a regény elején, mint
„a dóm új karmestere”, majd a regény záró fejezetében másodszor is ide érkezik,
de már mint „a dóm öreg karmestere”. A regénynek a kétszeres megérkezés által
alkotott kerete a hõs (lelki) megöregedésének történetét foglalja magában. Ebben
szerepet játszik, hogy Regen Richard idegen a részletezõ ecsetvonásokkal festett
környezetben, neve szülõvárosára, Regensburgra utal. A cselekmény során kettõs
kudarcot vall. Érzelmeinek heves hullámai megtörnek nevelt leánya, Witmann
Jenny szoborszerûen tökéletes és hideg alakján, s dezillúziós állapotában nem ké-
pes befejezni fõmûvét, a Lót-kantatét, amelyben szerelmét kívánta megörökíteni. Vias-
kodása egyszerre ironizálja a Lót történetet és a Pygmalion-sorsot. Lemond kon-
certkörútjáról, és hamis ábrándokba menekül: „visszamenni Pécsre, új Bayreuthot
csinálni, élni, mint Wagner, egy elrejtett, sugárzó zenebarlangban”. A mûvészregé-
nyekre jellemzõ fikciómegkettõzés – mûalkotás (egy zenemû) készül a mûalkotás-
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58 Boros László: Szõnyi Ottó, az elsõ pécsi múzeumigazgató = Pécsi Szemle 2004. tavasz 92–99. p.
59 Szõnyi Ottó: A pécsi püspöki múzeum kõtára. Pécs, 1906. 51–55, 215. p.
60 Szõnyi… i.m. 1906. 39–44. p.
61 Szõnyi Ottó: Lotz Károly mûvészete a székesegyházban. Pécs, é. n. 22. p.
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ban (a regényben) – esztétikai és pszichológiai motívumokkal telíti a történetet. A
mû címe a regény zenei kompozíciójára is utal.

A cselekmény jórészt Pécsett játszódik, háttérben az éppen átépítés alatt
lévõ, állványokkal körülvett dómmal. A cselekmény mellékszálának kibomlása so-
rán Gyömörey Zsigmond, a fiatal archeológus történetével ismerkedünk meg, aki-
nek öngyilkossága elõtti éjszakai sétája a belvárosban akár pontról pontra követ-
hetõ a térképen. A sötét tónusú, fojtott levegõjû környezetet Pfaff pedellus szívósan
életerõs alakja jelképezi, aki ellenpontja az érzelmi és mûvészi viaskodásai során
kudarcot valló mûvész-fõhõsnek. Az egyik regensburgi jelenetben, Jenny végleges
elvesztése után, az összeroskadt, a híd kõkorlátjának támaszkodó Regen mellett
úgy megy el Pfaff, „mintha acélrugókon táncolnának a csontjai”.

Regen Richard története folytatódik a Noé bárkája címû regényben, de errõl
majd késõbb beszélünk.
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HÁBEL JÁNOS

A FÜNFKIRCHNER ZEITUNG A PÉCSI BAZILIKA
RESTAURÁLÁSÁRÓL

Pécs országszerte ismert épületeinek egyike az 1882–1891 között „stílsze-
rûen” restaurált bazilika.1 A bécsi építész és restaurátor, Friedrich von Schmidt,
1882 elején az Osztrák Mérnökök és Építészek Egyesülete rendezvényén tartott
elõadást a pécsi dóm történetérõl, állapotáról és felújításának terveirõl. Ezt a
Fünfkirchner Zeitung az 1882. évi 36. számában közölte. A cikk magyar fordítása
elõtt röviden bemutatom az építészt és a pécsi újságot.

Az építész
Friedrich Schmidt 1825. október 23-án született a württembergi Frickenho-

fenban, nyolcgyermekes evangélikus lelkész család hatodik gyermekeként.2 Szü-
lei Brémából települtek át a délnémet tartományba. Friedrich 20 évesen Kölnbe
ment, ahol a dómépítõ céhben kõfaragó- és mûvezetõi képzést kapott, majd
1848-ban mestervizsgát tett. 1849-ben feleségül vette Katharina Mohrt, Christian
Mohr kölni szobrász testvérét. Házasságukból, mely késõbb felbomlott, két gyer-
mek született: Heinrich (1850–1928), késõbb elismert müncheni építész, és
Frieda (1851–1905), aki a svéd születésû, de Ausztriában letelepedõ szobrász-
mûvész, Otto Jarl felesége lett.

Schmidt pályája gyorsan felívelt, miután katolizált. Az Osztrák-Magyar Mo-
narchia legjelentõsebb templomépítészei között tartják számon. Bécsen kívül
templomai megtalálhatók Klosterneuburgban, Siegersdorfban, Bruck bei Zell am
Seeben, Schwarzauban, Pulában, Diakóvárban, Jawornikban, Zágrábban, Pé-
csett, továbbá Buchomban, Kölnben, Krefelden, Tittlingenben, Quedlinburgban,
Bledben, Velencében és Vaduzban. A nem egyházi megrendelõi számára lakóhá-
zat, gimnáziumot, múzeumot, postát, bankot, kereskedõházat egyaránt tervezett.3

A középkori várak és templomok restaurálási kérdéseiben mértékadó szak-
tekintélynek számított. Több ország akadémiája tiszteletbeli tagjává választotta.

Három évtizedes oktatói tevékenysége révén építészgenerációkra gyakorolt
erõs hatást. Az osztrák szakirodalom nyilvántartja az ún. „Schmidt-iskolát”, amely-
hez a késõi historizmus jeles képviselõi tartoznak, mint pl. Franz v. Neumann, Vik-
tor Luntz és Georg v. Hauberrisser. Liberális beállítódásából fakadóan több tanít-
ványa és munkatársa az asszimilált bécsi zsidóságból került ki, mint pl. Maximilian
Fleischer, Wilhelm Stiassny és Karl König. 1864-ben megkapta az osztrák állam-
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1 A restaurálás gyakorlatilag a középkori eredetû dóm lebontását jelentette. Ennek szükségességét Boros
László mûvészettörténész kétségbe vonta. Lásd: Boros: Miért bontották le az Árpád-kori székesegyházat?
= Pécsi Szemle 1998. õsz-tél, 64–68. p.

2 Az életrajzi adatok forrása: http://www.architektenlexikon.at/de/555.htm (látogatás: 2010. 06.19.). A falu
ma Gschwend település része, Stuttgarttól 62 km-re északkeletre.

3 Schmidt bécsi templomai: St. Othmar plébániatemplom, Maria vom Siege plébániatemplom, a Lazarista
szerzetesek temploma, és a Stephansdom (külsõ-belsõ restaurálás). Budapesten a Vörösmarty u. 9. sz.
alatti lakóházat õ tervezte (1872).
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polgárságot, 1883-ban Bécs díszpolgára lett. 1886-ban báró címet kapott, ekkortól
„von Schmidt”. Számos osztrák mûvészeti intézmény és szervezet választotta meg
elnökének vagy vezetõségi tagjának.

A bécsi politikai életben is aktív szerepet vállalt: 1866–70-ig a bécsi városi
közgyûlés, 1888-tól az osztrák felsõház tagja. Szakmai életútjának fõbb állomásai:
1854-tõl mûvezetõ (Werkmeister) a kölni dóm építõ céhében.
1856-ban építõmesteri vizsgát tesz a Berlini Építészeti Akadémián.
1858–1859 a milánói Akadémián a középkori építõmûvészet professzora.
1859–1864 a bécsi Képzõmûvészeti Akadémián a középkori mûvészet professzora.
1865 és 1891 között a Képzõmûvészeti Akadémia egyik speciális osztályának a
vezetõje.
1887–1888-ban a bécsi Mûszaki Fõiskolán elõadó.
1863-tól 1891-ig a bécsi Szent István dóm (Stephansdom) állandó építõcéhének
vezetõje (Dombaumeister).

Friedrich von Schmidtet kifogyhatatlannak tûnõ alkotóereje teljében, 66 éve-
sen érte a halál.4 Több tervét tanítványai valósították meg. A császárváros azzal
tisztelgett a hatalmas életmûvet létrehozó építész emléke elõtt, hogy a központi te-
metõben díszsírhelyet biztosított neki és a késõi fõmûvének tekinthetõ bécsi város-
háza mögötti teret róla nevezték el.

A Fünfkirchner Zeitung
Pécs német nyelvû újságja 1870 és 1906 között jelent meg, heti két alkalom-

mal: vasárnap és csütörtökön.5 A lapalapítás nem elõzmény nélküli: 1832-ben
Knezevich István kért engedélyt a Fünfkirchner Intelligenz-Wochenblatt megalapí-
tására. Mivel az újságból nem maradt fenn példány, valószínûsíthetõ, hogy egyet-
len számot sem adtak ki.6

Pécs elsõ újságja Pressfreie Flugblätter címmel 1848. április 5-én jelent
meg. Tulajdonosa és szerkesztõje a verõcei Ernst Adolf Neuwirth. A heti két, ké-
sõbb három alkalommal megjelenõ lap május 12-én már a Fünfkirchner Zeitung cí-
met viselte, a hónap végétõl Magyar Tárogató címen magyar melléklete is volt.7

Jellasics horvát bán seregének Roth tábornok vezette hadteste szeptember végén
átvonult Baranyán, Neuwirth Pestre menekült, így a lap megszûnt.8
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4 A pécsi dóm elkészültét és 1891. június 21-i felszentelését sem érte meg, mivel ez év január 23-án elhunyt.
5 Az újságot sajtótörténeti szempontból még alig vizsgálták. A PTE Német Nyelvû Irodalmak Tanszékén folyó

kutatás az újságban megjelenõ irodalmat és az irodalmi közvetítõszerepet vizsgálja. Lásd: Juliane Brandt:
Die Fünfkirchner Zeitung = Spiegelungen. Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas. 5.
évf. (2010) 2. szám 141. pp. Az FZ túlnyomórészt 1882-ben megjelent pécsi vonatkozású cikkeibõl ad temati-
kailag rendkívül gazdag válogatást Juliane Brandt „Die Stadt auf den Seiten ihrer Zeitung” / A város újságja
oldalain c. tanulmányában = Juliane Brandt, Johann Habel (kiadók): Eine Reise in das alte Fünfkirchen. Die
europäische Kulturhauptstadt Pécs in deutschen Quellen. München, 2010. 321 pp.

6 Knezevich István (1787–1840) gazdálkodó és városi erdész volt. Az elsõ pécsi nyomdász, a Sziléziából
származó Johann Josef Engel (1738–1795) veje. A nyomdát megözvegyült anyósától 1813-ban vette át.
Lásd: Borsy Károly: A pécsi nyomdászat története 1836–1869. Pécs, 2003, 265. p.

7 Borsy… i.m. 2003. 119. p.
8 1849 elején Pest elsõ megszállásánál Windischgrätz elfogatta. A haditörvényszék elõbb halálra, majd ti-

zenöt évi várfogságra ítélte. Tíz esztendõt töltött az olmüci vár kazamata börtönében, négyet magánzárká-
ban. Lásd: Szinnyei József: A magyar írók élete. Online verzió: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html,
Neuwirth E. Adolf címszó. (Látogatás: 2010. 10. 24.)
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Valószínûleg 1848 májusától jelent meg a szintén rövid életû, német nyelvû
Fünfkirchner Bergmandl. Fennmaradt példányai alapján nem tekinthetõ klasszikus
újságnak, mivel nem híreket közölt, hanem – fennmaradt három számában – egy
hírszerzõhivatal felállításának reformkoncepcióját taglalja és talán a komoly jogi
nyelvezetû szöveget oldandó, szatirikus-ironikus dialógusokból és irodalmi szöve-
gekbõl állt.9 Jelenleg csak a 8., 9. és 10. számát ismerjük, valószínûleg kéthetes rit-
musban jelent meg. E próbálkozások után Pécs sajtótörténetében több mint húsz-
éves szünet következett.

Az 1870. május 1-jén elsõ számával jelentkezõ Fünfkirchner Zeitung tehát a
második lap ezzel a címmel. Szerkesztõsége a Felsõmalom utca 14. szám alatt, a
Weidinger-házban volt.10 Elsõ szerkesztõje Wilhelm Gerlai, õt hamarosan Joachim
Gutmann követte 1886-ig. Csehországból származott, az 1860-as években a fran-
cia nyelv és irodalom tanára volt a Pécsi Izraelita Hitközség iskolájában.11 Az új-
ságszerkesztést párhuzamosan végezte akkori másik foglalkozásával: zálogházi
igazgató volt. Gutmann váratlan halála után Karl Wachauer vette át rövid idõre az
újság szerkesztését, majd 1889-tõl 1906-ig Ludwig Lenkei neve áll szerkesztõként
a kolofonban. Õ Gutmann egyik fia volt, 1882-ben magyarosította családnevét.
Lenkei nem elégedett meg német nyelvû lap kiadásával, 1893. november 18-án
megalapította a Pécsi Újságot, melyet 1894. júniusában beolvasztott az általa
megvett Pécsi Naplóba, melynek fõszerkesztõje lett.12

A Fünfkirchner Zeitung világnézeti beállítottsága liberális, a Deák Ferenc ne-
vével fémjelzett kiegyezést elfogadva a kormánypárti politikát támogatta.

A lap az alábbi állandó rovatokból állt: a szerkesztõ által jegyzett vezércikk,
bel- és külpolitikai, valamint gazdasági hírek, tárca, bõséges terjedelemben a helyi
ügyek és események bemutatása, továbbá hirdetések. 1883-tól a vasárnapi szám
illusztrált irodalmi melléklettel jelent meg.

Gutmann 1882 végén így jellemezte a lapot: „A »Fünfkirchner Zeitung«,
amely Délnyugat-Magyarországon az egyetlen német nyelven írott magyar újság,
politikai, kulturális, szociális és népgazdasági érdeklõdésû orgánum. A »Fünf-
kirchner Zeitung« politikai lap, mivel nem mondhat le arról a törvényes jogáról,
hogy minden állami rendelkezést kritizáljon, továbbá hogy a városi és megyei
ügyek intézésérõl véleményt mondjon. A »Fünfkirchner Zeitung« a kultúra orgánu-
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9 A Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtárban a 8., 9. és 10. szám fellelhetõ. Közülük csak a 9. visel dátumot: 1848. au-
gusztus 26. Innen visszakövetkeztethetõ az elsõ szám kiadásának ideje. Lásd: Zoltán Szendi: Deutsch-
sprachige Presse in Branau = Kultur://Übersetzung. Wissens- und Kulturtransfer im Netzwerk der Österreich-
Bibliotheken [...] Wien 2007. 40. p.

10 A címoldalon elhelyezett kolofonban ez így olvasható: Redaktion u. Administration: Fünkirchen, obere
Müllergasse 14, Weidinger’sches Haus

11 A pécsi hitközség elsõ hivatalos tanintézménye 1852-ben nyílt meg „Francz Josef Lehranstalt” néven. Je-
lentõs változás az iskola életében, hogy 1859-ben nyilvános fõtanoda jelleget kapott és államilag érvényes
bizonyítványt adhatott. A hitközség a mai Mátyás király utcában emeletes, 14 tantermes, korszerûen be-
rendezett, könyvtárral rendelkezõ épületet emelt az új intézmény számra. Lásd: Schweitzer József: A Pé-
csi Izraelita Hitközség története. Bp., 1966, 57–58. p.

12 Gutmannt egyik becslõje lõtte meg, sebesülésébe két nap múlva, 1886. február 19-én, belehalt. Lásd:
Szinnyei József: A magyar írók élete. Online verzió: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html, Gutmann Joa-
kim címszó. (Látogatás: 2010. 10. 24.). Lenkei Lajos címszó (Látogatás: 2010. 10. 24.) A Pécsi Napló és az
Irodalmi és Nyomdai Rt. közös épületét Pilch Andor tervezte 1906-ban a Munkácsy-Bercsényi utca keleti
sarkára. Lásd: Pilkhoffer Mónika: Pécs építészete a századfordulón. Pécs, 2004, 166. p.
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ma, mivel a kultúra az egészséges fejlõdés, a szabadság és a polgárság fejlõdésé-
nek feltétele. A »Fünfkirchner Zeitung« népgazdasági érdeklõdésû orgánum, mivel
az ilyen ügyek támogatása a sajtó kötelessége. És hogy még micsoda a »Fünf-
kirchner Zeitung«, azt minden mûvelt pécsi tudja, aki kellõen elfogulatlan ahhoz,
hogy a lapot más vidéki újsággal összehasonlítsa.”13

E rövid bemutató után ismerkedjünk meg Friedrich Schmidtnek a dóm resta-
urálásáról tartott elõadásával: Fünfkirchner Zeitung, tizenkettedik évfolyam, 32.
szám, 1882. április 20., csütörtök.
A pécsi dóm restaurálásáról

Friedrich Schmidt építészeti fõtanácsos úr a mérnökök heti összejövetelén
Bécsben elõadást tartott a pécsi dóm restaurálásáról, amelyrõl az Osztrák Mérnökök
és Építészek Egyesületének Hetilapjából újraközöljük a következõ tudósítást.14

A pécsi dóm esetében a szó legtágabb értelmében vett restaurálásról van
szó, amely szinte egy újjáépítéssel azonos. Ez alapjában véve nagyon nagy vállal-
kozás, amelyet a dóm jelen vigasztalan építészeti állapota indokol.

A szónok utal a kiállított rajzokra, melyekbõl felismerhetõ, hogy egy román
stílusú bazilikaépülettel van dolgunk a templomépítészet legkorábbi idejébõl. Az
épületet feltétlenül a 11. századra, vagy a 12. század elejére kell tennünk. Az épü-
let alapításáról rendelkezésre álló történelmi adatok nagyon zavarosak és különbö-
zõ pontokban ellentmondásosak.

A Pécsi Püspökséget valójában a szent I. István idején alapították, mégis
kérdéses, hogy abból az eredeti templomból, amelyik akkor egy püspöki székhe-
lyen magától értetõdõen létezett, fennmaradt-e valami. Azt kell feltételeznünk,
hogy a mostani épületet a 11. század második felében építették.

Általánosan elfogadott, hogy 1201-ben az akkor leégett templomot felújították.
De ezek mind csupán merész állítások, amelyeket talán az épületen végzendõ köze-
lebbi vizsgálatok megvilágíthatnak és helyesbíthetnek. Továbbá ismerünk egy törté-
nelmi feljegyzést, miszerint egy francia hercegkisasszony, aki magyar királynénak
került az országba, építészeket hozott magával, akik Pécsett tevékenykedtek.15

Hogy miként, az már nem ismerhetõ fel. Továbbá a 14. század elejérõl mondják,
hogy gótikus boltozatot építettek. Ez bizonyára téves, 1303 helyett16 valószínûleg
1503-ról van szó, ugyanis a jelenlegi boltozatok, ha nem is kifejezetten a 16. század-
ból valók, de mégis bizonyosan a 15. század végérõl. Ha egyáltalán helyes az év-
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13 A vasárnapi melléklet beharangozása a 12. évf. 101. szám (1882. december 18.) címoldalán olvasható a
szerkesztõi felhívásban.

14 Wochenschrift des österreichischen Ingenieur- und Architekten-Vereins az 1848-ban alapított szakmai
egyesület hivatalos lapja. Az elõadás 1882. április 1-jén hangzott el, és a hetilap VII. évfolyamának 15. szá-
mában (1882. április 15., szombat) jelent meg. A Fünfkirchner Zeitung április 20-án már ismertette a cikket.
A korabeli kommunikációs, közlekedési és nyomdatechnikai feltételek mellett tehát az elõadás pécsi má-
sodközlése a lehetõ legrövidebb idõ alatt megtörtént.

15 Az Árpád-házi királyok közül francia származású (második) felesége volt III. Bélának (1172–1196) Capet
Margit, VII. Lajos francia király leánya, II. Fülöp Ágost király testvére; II. Andrásnak (1205–1235) második
felesége Jolánta, Courtenay Péter auxerre-i és namuri gróf leánya. Lásd: Hankó Ildikó: A Magyar királysí-
rok sorsa. Budapest, 1987, 134-135. p.

16 Michael Haas is ezt írja: „1303-ban a szentélyt valamelyest átalakították, vagy megszépítették, ugyanis a
fõoltár felett a magasban ez a felirat található: »1303. Labore Magistri Demetri Lapicide«.” Lásd: Michel
Haas Gedenkbuch der k. freien Stadt Fünfkirchen. Fünfkirchen, gedruckt in der Lyzeums-Buchdruckerei.
1852. 23. p.

50



szám, úgy építészeti változtatás az oka. Pécsre természetesen a törökvész is jelen-
tõs befolyást gyakorolt. Tény, hogy a templom részben istállóul szolgált és a püspöki
palotát az ott székelõ pasa lakásként használta. A török elûzése után, 1704-ben, a
templom bombázástól szenved,17 és az építéstörténet egyik fõ mozzanata végül az
e század elején a pesti Pollack építész által kivitelezett restauráló építkezés.18

Általánosságban ezek a történelmi adatok adhatóak róla laza sorrendben.”
A szónok immár a terveken mutatja be az épület eredeti állapotát és további

átalakítását. A régi bazilikának háromhajós hosszháza és négy ez elé épített tor-
nya volt,19 az oldalkápolnák a legkülönbözõbb évszázadok hozzáépítései. Marad-
jon nyitott a kérdés, hogy ezek az építmények megfelelnek-e az istentisztelet iránti
igényeinknek, vagy technikai megfontolásokból léteznek, ugyanis ezek valójában
az oldalfalak kihajlása elleni támaszok.

Az épület eme összkialakítása egyedülálló a maga nemében, és nem ha-
sonlítható a külsõ megjelenésükben hasonló Rajna-menti négytornyú templomok-
hoz, amelyeket összetett boltozat és fejlett építészet jellemez, míg itt egy teljesen
egyszerû bazilikával van dolgunk.20

E templomnak megvan a kimagasló középhajója, melyet a mellékhajókhoz
hasonlóan famennyezet borított, amint ez a jelenlegi boltozat felett hiánytalanul
megmaradt gerendatartó konzolokról egyértelmûen felismerhetõ. A hosszanti fala-
kat két keresztboltív merevítette. Ez az elrendezés kifejezetten a veronai Szent Zénó-
templomra emlékeztet.

Rendkívül érdekesek a templomban feltárt festésnyomok. Azt a törekvést mu-
tatják, hogy márványberakást utánozzanak. A belsõ díszítésnek ezt a rendszerét to-
vábbalakítva és továbbfejlesztve az elvégzendõ restaurálás során alkalmazni fogják.

Az épület mai állapotáról az elõadónak az a véleménye, hogy az eredeti fa-
mennyezet tûzvész vagy más károsodás révén tönkrement, és ezért építették vél-
hetõen a 15. században a mai boltozatot. Nagyon sajnálatos, hogy ez megtörtént,
mert ezáltal az oldalnyomás elviselésére fel nem készített bazilika építészeti állaga
igen hamar nagyon nyilvánvaló módon károsodott.

E gótikus hálóboltozat elsõ része a 16. század közepén, talán a török ostrom
során21 vagy tûzvész következtében beomlott, és a 16. század folyamán, vagy a
17. század elején egy szokványos, teljesen formátlan reneszánsz boltozattal he-
lyettesítették.22 Ennek megépítése mindenesetre csak az épület állapotának to-
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17 Utalás az 1704 tavaszán történt kurucdúlásra. De a várat és benne a püspöki templomot nem ekkor, ha-
nem az 1708-as sikertelen ostrom során lõtték a kuruc ütegek.

18 Pollack Mihály (1773–1855) bécsi származású építész a magyarországi klasszicista építészet kiemelkedõ
alakja. Tervei alapján 1807-ben kezdték átépíteni a dómot, a munkák 1830-ig tartottak. Lásd: Petrovics
Ede: A pécsi székesegyház, Pécs, 1956, 16. p.

19 „Elé épített”: a tornyok a déli és az északi mellékhajók falsíkja elõtt álltak, a templomtest keleti és nyugati végein.
20 Schmidt a wormsi és a speyeri dómra, a bonni püspöki templomra vagy Maria Laach templomára utalha-

tott, melyek bonyolultabb alaprajzzal (kereszthajó, négyezet feletti kupola stb.) rendelkeznek, és így válto-
zatos boltozási megoldásokat mutatnak.

21 1526-ban, a mohácsi csata után Pécsett nem került sor ostromra, 1543-ban a várat ellenállás nélkül szállta
meg Kászim pasa serege. Lásd: Varga Szabolcs: Irem Kertje. Pécs története a hódoltság korában
1526-1686. Pécs, 2009, 13. p. és 59 passim.

22 Az eredetiben: „ganz formloses Renaissancegewölbe”. Itt talán egy nem gondosan kivitelezett, nem „sza-
bályos” dongaboltozatra utalhatott az elõadó.
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vábbi romlásához vezetett, éspedig azzal a következménnyel, hogy az egész déli
oldalfal felsõ része jelentõs mértékben kinyomódott, annak ellenére, hogy az ott
lévõ, részben még korábbi idõkbõl származó kápolnáknak a boltozat oldalirányú
tolóereje ellen kellett hatniuk.

A jelen évszázad kezdetén a dóm tehát nagyon lehangoló állapotban volt,
meglehetõsen közel a beomláshoz, ezért meghívták Pollack pesti építészt és azzal
a bízták meg, hogy újítsa fel a dómot és biztosítsa építészeti állagát. Pollack ezt a
feladatot igen sajátosan oldotta meg, amely egyrészt technikai szempontból elis-
merést érdemel, másrészt azonban – tekintettel az épületben nagy anyagi áldozat-
tal okozott mûvészeti zûrzavarra – igen sajnálatos.

A kápolnaépítményeket a hosszanti oldalak mentén folytatták,23 és a déli ol-
dalon 2–2,5 m vastag falú hatalmas homlokzatot emeltek.24 Az északi oldalon
azonban, ahol a városfal húzódik,25 külsõ támíveket sorakoztattak fel. A hatalmas
dongaboltozatok, melyeket kívülrõl az épület közepe felé feszítettek, ennek stabili-
tást kellett adjanak, és egyensúlyban kellett tartsák.26

Ezzel ugyan megelõzték a templom fenyegetõ rombadõlését, de mégsem lehe-
tett nem felismerni a boltozati nyíróerõ kiegyensúlyozásából fakadó veszélyt: a szabad
pilléreket is hallatlan módon megterhelték.27 Ehhez járul még az épület nagyon külö-
nös külsõ megjelenése. A homlokzat sajátságosan bizarr építészetet mutat lándzsa-
hegy formájú ablakokkal, óriási oszlopokkal és 4 m magas, kolosszális apostolszob-
rokkal történt megkoronázásával.28 A szentélynek, melyet már a 15. században, a
gótikus boltozatok készítésekor a középhajó magasságáig hengeresen megmagasí-
tottak, egy nagy gótikus ablaka van, amely az elülsõ homlokzatban elhelyezett, az or-
gona által részben eltakart ablakokkal a belsõ teljes megvilágítását adja.29

A négy torony csak részben valóban régi, részben a megmaradt régi minta
másolata. „A dolgok itt röviden vázolt állásból következik az a feladat, amellyel meg-
bíztak. Egy részleges felújítás, azaz a belsõ díszítése a külsõ érintése nélkül teljes
lehetetlenség volt, mert minden próbálkozás miatt, hogy egyes részek építészeti ál-
lagán valamit változtassunk, szükségszerûen az egész épület kárt szenvedett volna.

A korábban mondottakból következik, hogy a dóm eredeti külsõ megjelené-
se rendkívül egyszerû volt, és végül nagyon kényelmes lett volna csupán az
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23 Joseph de Haüy császári hadmérnök 17. sz. végén Pécsrõl készített térképén a dóm északi mellékhajójá-
nak nyugati felét kísérik kápolnák. Josef Hermanng 1754-es püspökvárról készített térképén a két északi
torony között végig kápolnák ill. a sekrestye falai láthatók. A déli oldalon csak a délnyugati torony és a déli
fõbejárat között látható a Corpus Christi kápolna. Gosztonyi szerint Haüy rajza pontatlan, a Corpus Christi
kápolna már a 15. században fennállt. Lásd: Boros László: A pécsi székesegyház a 18. században, 1985.
14. p. és 35. lábjegyzet. A dóm ábrázolásai ill. alaprajzai a 16. és 19. század között ugyanitt tanulmányoz-
hatóak az 1–11/d képeken.

24 A Pollack Mihály által tervezett, a dóm déli nézetét egységesítõ falról van szó.
25 A dóm mögött nem a városfal, hanem a püspökvár északi fala húzódik.
26 „az épület közepe felé” itt a fõhajó északi falát jelenti, amit szintén meg kellett támasztani.
27 „Szabad pillérek”: a templomhajókat elválasztó pilléreket kell ez alatt érteni; nem szabad pillér a falpillér,

amely a fal síkjából kiugró, azzal szorosan egybeépített falerõsítõ elem.
28 Bartalits Mihály apostolszobrait 1854. november 12-én szentelték fel. Ezek a Mánfa közelében megnyitott

budafai kõfejtõbõl Pécsre szállított sárgás homokkõbõl készültek. A dóm Schmidt-féle átépítése elõtt le-
emelték õket a déli homlokzatról. Jelenleg a Papnövelde u. 1. udvarában állnak az eredeti sorrendben.
Lásd: Romváry Ferenc: Pécs szobrai. Pécs, 1982., 283. p.

29 Az „elülsõ” homlokzaton itt a nyugati homlokzatot kell érteni.
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összes bõvítményét eltávolítani és a régi eredeti formáját láthatóvá tenni. Az építé-
szeti szerkezetet érintõ okokból azonban ez nem volt lehetséges, így nem maradt
más hátra, mint egy köztes építészeti megoldás, amely egyrészt nagyjából megõrzi
az eredeti felfogás szellemét, másrészt technikai vonatkozásban minden jogos kí-
vánalomnak megfelel. Ezt azzal véltem elérni, hogy a déli és a nyugati homlokzatot
az épület szellemében átalakítom, amely során nagyrészt a meglévõ kváderfalak
közvetlenül az épületen lesznek átalakítva. A déli homlokzatot egészében alacso-
nyabban tartom,30 ennek felsõ lezárását egy nyílt árkád képzi,31 amely mögött a
mellékhajó tetõzete húzódik. Ez meglehet nehéz, de kivitelezhetõ, mivel az anyag,
amibõl építették, rendkívül szép és alakítható. Ezzel az elrendezéssel elérjük, hogy
a fõhajó, mely a mellékhajókhoz hasonlóan lapos famennyezetet kap, külsõ látvá-
nyában ismét érvényesül és ezáltal eleven hatás keletkezik.32

Az átalakítás során arra a döntésre jutottam, hogy a tornyok felsõ részét nyi-
tott loggiaként kivitelezem, és csúcsos sisakokat ültetek rájuk.33 Így remélem, hogy
az egész rendszer harmonikus alkotásként ismét egyesül.

Különös szépséggel rendelkezik és mûvészi vonatkozásban jelentõs a nagy-
szerû altemplom. A jelenleg lefalazott belsõ lejáratai rendkívül gazdag szobrászati
faragványokat mutatnak és a maguk nemében egyedülállóak. Bár kifejezetten a 12.
századból valók, de mégis, mintha valamilyen ókori hagyomány csendülne át az
egészen. Valószínûleg lombardiai mûvészek munkái. A legnehezebb feladatok egyi-
ke volt az altemplom e lejáratait újra megnyitni és az úgynevezett ambókkal szerves
egységbe hozni.”34

A szónok a rajzok alapján még ismerteti a templombelsõ elrendezését, és a fes-
tészeti díszítésekkel kapcsolatban megjegyzi, hogy esetükben a ténylegesen fellelt
nyomok voltak a mértékadók. A kereszténység történetét egy nagy frízen jelenítik
meg. A mennyezetet ugyancsak kifestik, méghozzá oly módon, hogy a díszítõ eleme-
ket közvetlenül a fára festik, és a természetes faalap hozzájárul a színes hatáshoz.
Az összköltség 700 000 Forint és az építkezést hamarosan megkezdik.35

„Kedves kötelességemnek tartom Önöket arról tájékoztatni, hogy a részletfel-
vételeket valamint az itt látható, nagy mûvészi érzékrõl és szorgalomról tanúskodó
rajzokat is a mellettem sok éven át segédként dolgozó Kirstein építész készítette.”
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30 Az eredetiben itt „Stirnfaçade„ szerepel, ami a homlokoldali, azaz a keleti vagy nyugati homlokzatot jelent-
heti. Ez a mondat azonban egyértelmûen a dóm déli oldalát írja le, ezért így is fordítottam.

31 „Nyílt árkád”: A déli homlokzatot fellazító hármas árkádívek alatt a két torony között végig lehet sétálni,
ilyen értelemben valóban nyílt árkádokról beszélhetünk. Az árkádsor mögött azonban tömör fal húzódik,
amely eltakarja a déli kápolnasor és a déli mellékhajó tetõzetét, ebben az értelemben zárt az árkádsor.

32 A közép- és barokk kori ábrázolásokon a dóm fõ- és mellékhajóit és oldalkápolnáit hatalmas közös tetõ fed-
te. Így a fõhajó megvilágítása a bazilikális elrendezés ellenére nem történhetett a gádorfalba nyitott ablako-
kon keresztül, mivel ezek a sötét padlástérbe néztek volna.

33 A Pollack-féle átépítés után a tornyok sisak nélkül, mellvédszerû díszítéssel záródtak.
34 Az ambó az ókeresztény és román templomok pultszerûen kialakított lépcsõemelvénye, amelyrõl a szer-

tartás egyes szövegeit olvasták fel. Lásd:http://hu.wikipedia.org/wiki/Ambó
35 Az ezüstalapú Forint 1750-tõl 1892-ig, az aranyalapú valuta bevezetéséig a Habsburg Birodalom, majd az

Osztrák–Magyar Monarchia elsõdleges törvényes fizetõeszköze volt.
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BOROS LÁSZLÓ

MAGYAROK NAGYASSZONYA TEMPLOMA,
PÉCSSZABOLCS

Az õsi magyar település a honvisszafoglaló Árpád nagyfejedelem unoka-
öccsének nevét viseli.1 1947-ig Mecsekszabolcs néven önálló községként, azóta
Pécs városrészeként szerepel.2 A középkori Szent Mihály arkangyal tiszteletû régi
templomát az 1733. évi összeírás jó állapotúnak ítéli. 1784-ben bõvítették, majd
1788-ban restaurálták. Elsõ plébániaépületét 1783-ban építették. 3

1904-ben Mayer György plébános az 1300 lelket meghaladó katolikus lakos-
ság számára megfelelõ istentiszteleti körülményeket kívánt biztosítani, amikor élet-
célul egy új, a réginél nagyobb befogadóképességû templom építését kezdemé-
nyezte. A Lipót király által kiadott nova donatio a török uralom után az egyházmegye
számára visszaadott területek birtokfelosztását határozta meg. Ennek alapján nagy-
jából a Mecsek erdõségeit magába foglaló terület a székesegyházat illette. A 18.
század végén megtalált szénvagyon felszínhez közeli része1807-tõl magánosok ke-
zén volt, majd 1868-tól kezdõdõen a székesegyháztól a Dunagõzhajózási Társaság
bérelt bányaterületeket.4 A székesegyház, mint jogi személy kegyurasága alá tarto-
zott Pécsszabolcs temploma is. A székesegyházi uradalom gazdasági vezetõje egy
új templom építésével kapcsolatos, már korábban jelentkezõ igényt a nyilvánvaló kö-
rülmények ellenére elutasította.

Zichy Gyula püspök (1905–1926) hivatalba lépése az új templom építéséhez ked-
vezõ fordulatot hozott. Méltányolva a hitközség határozott kívánságát, a hívek anyagi hoz-
zájárulásának igénybevétele nélkül szabad utat biztosított az építkezés megindulásához.
Kívánsága szerint a templom stílusára vonatkozólag kikötötte, hogy a tizenöt évvel koráb-
ban átépített székesegyház neoromán formarendjéhez igazodjon.5 Az épület elsõ tervét
a székesegyházi uradalom építésze, Horváth István készítette, amelyet a Vallás- és
Közoktatásügyi Minisztérium nem hagyott jóvá. Az újabb tervek elkészítésére Zichy
püspök Aigner Sándor budapesti mûépítészt bízta meg. Aigner 1909 januárjában
helyszíni vizsgálat után a költségvetést is elkészítette. Az új terveket a minisztérium
elfogadta, következésképpen az elõmunkálatokat 1910 tavaszán megkezdhették.
Az alapkõletételre pünkösd harmadik napján került sor. Az épület délnyugati sarká-
ban elhelyezett alapkõ egyszerû terméskõ volt, amelyhez emlékokmányt nem csa-
toltak. Az építõ munkálatok a fagy beálltáig folytak, úgy, hogy a beboltozott épület
tetõ alá került, elkészült a torony, s a vakolással az ablakok vonaláig haladtak.

1911 áprilisában a felvirágozott toronykeresztet a régi templomból körme-
nettel hozták az új templomba, ahol Mayer plébános megáldotta, majd ünnepi szó-
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noklata után kötelekkel helyére emelték és rögzítették a Romeisz György bádogos
cég szakemberei. A következõ napon a toronysisakot horganyzott bádoggal fed-
ték. Az építkezés további munkáit ugyanebben az évben befejezték.6

Az egyéb belsõ munkálatok a következõ évben folytatódtak. A templom fel-
szentelését óriási érdeklõdés kísérte. A szertartást nagyszámú papi segédlettel
1912. október 13-án Zichy püspök vezette, aki a koncelebrációs ünnepélyes elsõ
szentmisét a templom jelentõségét méltató beszédével zárta. A jelentõs esemény
a délutáni litániával zárult.7

A templom homlokzatai
A 19. század végére a kipróbált és bevált építészeti újítások fellazították a ha-

gyományos építészeti struktúrát. A vasbeton alkalmazásával lehetõség nyílt na-
gyobb fesztávú terek áthidalására. A térkapcsolatok átmeneteinek alakításában, a
boltozatok addig nem látott részletváltozatainak megjelenítésében a dróthálóra csa-
pott gipszhabarcs, vagyis a rabic megjelenése engedett szabad utat. A beltéri techni-
kai újdonságok a homlokzatokra is kivetültek. A vízszintes osztópárkányok szerepét
a felülettagoló textúrahatárok vették át.8 A századforduló sokrétû és igen gazdag
építészeti örökségébõl a szabolcsi templom is kivehette részét. Az eklektika 20. szá-
zad eleji szakaszában a korábbi téglaépítészet korszakaiból már ismert vakolatlan
nyerstéglás, illetve a vöröstéglás falburkoló eljárás élte reneszánszát.9 Ennek az
irányzatnak megfelelõen a szabolcsi homlokzatok téglafelületei is változatosabbá,
mozgalmasabbá varázsolják az épületet. A téglaegység adta lépték, a hézagokból
elõtûnõ rendszer és finom hálózat rajza a tervezõ építész felületalkotói lehetõségeit
nagyban bõvítette. Nem elhanyagolható szempont az anyag idõállósága. A német
tégladómok 6–800 esztendõsek. Ennek alapján minden remény megvan arra, hogy
legújabb kori építészetünk fejlettebb technikával elõállított, téglából emelt épületeink
is több száz évig ellenállhatnak az idõjárás támadásaival szemben.10

A településhez mérten jelentõs kiterjedésû neoromán épület terméskõ lába-
zatban magasodó latinkereszt alaprajzon nyugszik. Szerkezete egyhajós, amely-
hez kereszthajó csatlakozik. A falszakaszokat ritmusosan tagoló tíz ikerablak,
valamint a fõbejárat fölött és a keresztházak öt-öt keskeny, a közép felé lépcsõze-
tesen magasodó ablakai, továbbá a szentély méretes öt ablaka által bõ fény áraszt-
ja el a templom tágas belvilágát. Az épület külsõ téglafelszínén ikerablakok és a
szentély ablakainak közeiben az épület belsõ osztásának megfelelõen falszala-
gok, illetve lapfejezetû pilaszterek futnak az ikerablakokig emelt kváderosztású va-
kolatfelületig. Kívülrõl az ikerablakokat közös körív foglalja egységbe. A hajót és a
kereszthajót lezáró falfelületek kõkeresztes orommezeiben egy-egy kerek ablak a
padlástér megvilágításához szolgál.

A templom három bejárata közül a nyugati használaton kívül van. A déli fõ-
bejárat rézsûs bélletét faragott kövek alkotják. A kapunyílás fölötti ívmezõben kör
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alapra helyezett máltai kereszt látható. A kaputól jobbra emelkedõ ötvenöt méter
magas torony a hajótesthez illeszkedve a bejárati elõcsarnok és a kórusfeljáró
mélységéig terjed. A tornyot a templom keleti bejárata kapcsolja a kereszthajó ke-
leti szakaszához. Az épület és a torony sarkait, ugyanúgy a bejáratokat és az abla-
kokat kõ, illetve vakolatszalag szegélyezi. A torony alsó szakaszától felfelé egy
keskeny lõrésszerû, majd egy lekerekített román ablak, a tetõvonallal egy magas-
ságban egy ívsor-frízzel kísért párkány következik, amilyet a fõbejárat, illetve a ke-
reszthajó oromzatán is láthatunk. A fölötte levõ emeleti szakasz már a tetõ magas-
ságában emelkedik, felületén két különálló román ablakkal. A következõ ívsoros
párkány fölött van a harangemelet, román ikerablakai az elõzõknél jóval nagyobb
méretûek. A torony háromszögû oromfelületének mezejében foglalnak helyet az
óramû számlapjai. A toronysüveg horganyzott bádogtetejének csúcsán áll a nó-
duszból kiemelkedõ kereszt.
Beltéri részletek

Az épület belsõ terének boltozata fiókos donga, amely a két téregység talál-
kozásánál keresztboltozatot alkot. Tehát kereszthajójának boltozata, csarnok-
templom módjára, a hosszház boltozatának magasságával azonos. A boltozati he-
vederek keskeny, kockafejezetes oszlopoktól kísért falpillérekre támaszkodnak. A
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boltozatokba ékelõdõ szemközti fiókok rabictechnikával képzett csúcsívek, s a ke-
resztboltozat ívei is bordák nélkül csatlakoznak egymáshoz.

Az orgonakarzat alatti elõcsarnok hármas keresztboltozatú, három ívnyílása la-
pos fedõkõ-fejezetes pilléreken nyugszik. A karzat mellvédje egyenes záródású, felü-
letét körökbe szerkesztett háromnegyed körívekbõl álló úgynevezett négykaréj-fríz dí-
szíti. A negyvennégy méteres hosszház ellenkezõ végén a szentélyt negyedgömb
kupolával fedett apszis zárja. A szentély oldalaihoz féltetõ alatt keletrõl a sekrestye, át-
ellenben a korábbi szertár helyén a Szent Borbála-kápolna csatlakozik.
Berendezés

A szabolcsi templom az alkalmazott technológia és a formabélyegek tekinte-
tében a századforduló utáni építészetünk modern irányvételéhez igazodott. Az
épület román formakincsbõl válogatott és átértelmezett megjelenése a berendezés
stílusjegyeinek kialakításában már továbbmegy. Az alkotómûhely a romanikának
és a gótikának egy sajátos ötvözetébõl, az eklektika igen tág repertoárjából állította
össze a bútorzat strukturális és felületi elemeit. A stílus megválasztásában Zichy
püspök elképzelése volt alapvetõ, amikor a berendezés terveinek elkészítésével is
az épület tervezõjét, Aigner Sándort, a kivitelezéssel pedig a selmecbányai Temp-
lom-berendezési Mûintézet Rt.-t bízta meg. Bár az építkezés 1911 végén befejezõ-
dött, a bútorzat tervei Aigner betegsége miatt csak megkésve készülhettek el.
Ezért Krause József, a selmecbányai intézet vezetõje a szükséges helyszíni szem-
lére csak 1912 januárjában érkezett. A fõoltár, a két mellékoltár, a szószék, a ke-
resztelõkút puhafából, dús aranyozással készült, s e gazdagon faragott alkotások
rendeltetési helyükre már ez év októberére meg is érkeztek.11

A szentély
A rendkívül gazdagon faragott felületû fõoltár a gótikus szárnyasoltárok fel-

építését idézi. Lõcse, Kassa, Bártfa, Késmárk, Szepesszombat gótikus oltárai túlél-
ték a korábbi századok történelmi zivatarait, ezért termékenyítõ például állottak a
selmecbányai mûhely elõtt, amely a szabolcsi neoromán formarendû templom szá-
mára valójában stíluszavart jelentõ gótikus oltárokat alkotott. Tette ezt azért, mert a
megrendelõ kívánságának kívánt eleget tenni, aki a román építészeti stílusjegyek
környezetében a berendezés megjelenésében a korban legközelebb álló gótika
formabélyegeit választotta. Ennek oka, hogy évezredes történelmi múltunk során
épségben maradt román kori oltárunk nem maradt fenn. A töredékek, alaposabb
bizonyíték hiányában, a román kori kõfaragványok oly mértékben tekinthetõk egy-
kori oltár maradványainak, amennyire például a pécsi Dómmúzeumban eredetileg
Gerecze Pétertõl származó oltárrekonstrukciókból vált elfogadhatóvá. Kézenfekvõ
választás eredménye volt tehát a gótizáló oltáregyüttes felállítása, amely a kiterje-
dés szempontjából kedvezõbb mértékben igazodott a tér arányaihoz, valamint a
látvány tekintetében is hatásosabb lehetett egy egyszerû román oltárnál, amelynek
fából való kivitele még 1912-ben is hamis oltártörténeti illúziókat keltett volna.

A szabolcsi templom selmecbányai Krause-féle neogótikus fõoltárának szerke-
zeti felépítését a például szolgáló 15–16. századi elõképek közül a bártfai, a szepes-
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helyi, a kisszebeni és a szepesszombati szárnyasoltárok struktúrájából vezethetjük le.
A 20. századi fõoltár építménye nyomokban utal az itt hiányzó szárnyelemekre, s átér-
telmezett formakincse mellett a középkori példáktól abban is különbözik, hogy az egy-
kor különálló szentségházat már az oltárasztalon találjuk. A gótikus elõképek bibliai je-
leneteket ábrázoló kisebb méretû faragványai és festményei többnyire a gyertyapad
részeiként a kibontakozó szárnyas felépítmény alapjául szolgáltak.

Szabolcson a menza lábazati elõlapján is megjelennek, ahol ószövetségi ál-
dozatok festett felületû faragott jelenetei, középen pedig a hétpecsétes könyvön fek-
võ Agnus Dei ábrázolása látható. A széleken kockafejezetes, sarokleveles román
oszlopok állnak. A kétszintes tabernákulum az alacsony gyertyapad elõtt helyezke-
dik el. Kétszárnyú aranyfelületû ajtaját szõlõmotívumból komponált dombormûvû
faragvány borítja. Széleit kettõs, akantuszlevelekbõl formált fejezetes oszlopok sze-
gélyezik, amelyekre akantuszfaragványokkal kísért kerek ívpárkány támaszkodik.
Ennek közepén egy síkfelületû párkányszakasz az úrmutató kihelyezésére szolgál.
A szentségház két oldalán oszlopos timpanonos fülkékben egy-egy térdelõ angyal
foglal helyet. A fülkék felül lóheredíszes ívsorral zárulnak, architektúrájuk fölött há-
romszögû, keresztvirágban végzõdõ oromzat emelkedik. Ezeknek középmezejébe
kétkarú bronz gyertyatartókat rögzítettek. Az emeleti fülke nyitott, két oldalán az al-
sókhoz hasonló nóduszos oszlopok állnak. Ezek a záróív fölötti timpanon csúcsáig
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érõ fiálékban folytatódnak. Az oromháromszög felsõ szegélyén akantuszfaragvány
vonul, a csúcson nóduszos száron ül a felsõ keresztvirágdísz.

A menza fölött az oltárfelépítmény alsó szintjén, az adoráló angyalok mellett,
lóhere-ívsorral szegélyezett aranyozott hátterû mélyedésben, magasdombormûvû
faragványok az angyali üdvözletet, illetve Mária és Erzsébet találkozását jelenítik
meg. A fülkék körüli mezõt párkány határolja el a fölöttük következõ, pilaszterekkel
tagolt szelvénytõl. A szélek felé növényi ornamentikára helyezett szalagokon a kö-
vetkezõ szinten álló szobrok megnevezése szerepel. A szobrok a szárnyasoltá-
rokra emlékeztetõ szalagspirálos szárnycsonkokkal kiszélesített szinten helyez-
kednek el. Balról a kettõs kereszttel Szent István, jobbról karddal, pajzzsal Szent
László király posztamensre emelt alakjai íves öblû fülkékben állnak, felsõ záródá-
suk a tabernákulum fölött látható oromzat szerint ismétlõdik.

A fõoltár középpontjában áll a templom névadója, a Magyarok Nagyasszo-
nyának szobra. A fõalak az elõbbi szobroknál nagyobb méretû. A glóriás, koronás
Szûzanya jobbjában a jogart tartja, bal karján a kis Jézus ül, kezében az országal-
mával. A központi szoborfülkét kettõs oromzat zárja. A legfelsõ szint felé tornyok és
fiálék vezetik be az orom-háromszög közül kiemelkedõ õrangyal-szobrot. Fülkéjét
az elõbbiekkel formailag egyezõ, a fõoltár legmagasabb pontját jelentõ oromelem
zárja. A karcsú fehér oszlopok által tagolt retabulum hármas fülkeosztása a szob-
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rokkal, az oltár fõ egységeként, a dúsan aranyozott faragványos építmény megha-
tározó látványát alkotja.

A fõoltár fölött az apszis negyedgömb kupolájának öblét Gebauer Ernõ fres-
kója tölti ki. A kompozíció központi alakja a négylépcsõs trónon ülõ Magyarok
Nagyasszonya. Fején a Szentkoronával, jobbjában jogarral, bal térdén a már na-
gyobbacska gyermek Jézussal a Patrona Hungariae modernebb változatát jeleníti
meg. A trón mellett és a legalsó lépcsõ tövében virágok sorakoznak. A trónus lába-
zatának oldalain szalagfonatos díszítés halad, lekerekített támláját oszlopok fogják
közre. A trón mellett imádkozó angyalok állnak, elõttük az elõtérben balról a királyi
jelképek nélküli Szent István, jobbról a bányászlámpával és attribútumával, a to-
ronnyal Szent Borbála térdelõ alakját látjuk. A bányászok védõszentje kinyújtott
baljával teremt kapcsolatot a mellette munkaruhában, fejtõcsákánnyal megjelení-
tett térdelõ, illetve álló bányamunkások csoportjával. A trón ellenkezõ oldalán
Szent István széttárt karjaival gondolati összekötõ elem a trónoló Szûzanya és a
freskó témáját kiteljesítõ, különbözõ tájak népviseletében ábrázolt magyar család
csoportja között. Ez utóbbiak a paraszti nép képviseletében jelennek meg, amire
félreérthetetlenül utal a közéjük komponált védõszentjük, Szent Vendel alakja. A
képmezõ zenitjén a megnyílt boltozaton át elõtûnõ ég kék mezejében sugárnyalá-
bos istenszem tekint alá. A boltozati ív bélletén alulról indított levélgirlandok futnak
az ív középpontja felé, ahol körbe szerkesztett színes keresztkombináció aranya
fénylik. A dongaív homlokfelületén Magyarok Nagyasszonya Könyörögj Érettünk
feliratot középen kör alakú, virágkoszorúba foglalt Mária-monogram szakítja meg.

A szentély további berendezése az oltár formaelemeibõl szerkesztett fõpapi
trónussal folytatódik. Felépítménye egy kosár nélküli szószékhez hasonló. Oszlo-
pok által szegélyezett hátlapjához hangvetõnek megfelelõ oromkeresztes, aranyo-
zott tetõelem, illetve aranyozott faragványos támlájú kárpitozott karosszék járul. A
hozzá tartozó három-három támlásszék hasonló kárpitozású.

A szentély ellenkezõ oldalán található a keresztelõkút. Lábazata kettõs ta-
lapzaton álló kis román oszlopokból áll, amelyek a keresztelõmedence kelyhét tart-
ják. Ezt hatszögletû köpeny veszi körül, tetejét ennek megfelelõ trapézfelületek al-
kotják, amelyek közül egy szelvény felnyitható. A tetõelem felsõ síkján helyezkedik
el a keresztelési jelenetet ábrázoló szoborcsoport baldachinszerû fülkéje, amely a
fõoltár szoborfülkéinek felépítését és díszítõelemeit ismétli.

Két, kifelé nézõ konkáv ívû vaskos márványlábazaton nyugszik a szembe-
misézõ oltár márvány menzalapja. Az építmény háromszintes lépcsõmagaslaton
áll. A legfelsõ szint lekerekített ívvel a szentély szélei felé folytatódik.

A szentély és a hajó határán, a diadalív bal pillére köré épült a szószék és fel-
járója. A lépcsõk a szentélybõl indulnak. A pillért enyhe ívvel megkerülve vezetnek a
szószék kosarához, amely a hajó felõli oldalon helyezkedik el. A feljáró zárt felületû
oldalkorláttal épült. Alsó és felsõ párkánya között oszlopokra támaszkodó mélyített
ívekbõl álló díszítés kíséri a korlát felületét. Az alulról szabad feljárót egyetlen román
oszloppár támasztja alá. A kosár tömbjét felül kettõs, alul csüngõ levélgomolyagos,
profilozott párkány határolja. Szegletes oldallapjait nóduszos oszlopok osztják öt
mezõre, amelyekben az evangélisták magasdombormûbe faragott alakjait vékony
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oszlopokkal, felül félkörben ívsorokkal szegélyezett fülkékben látjuk. A nyugati olda-
lon üres fülke egészíti ki a nyolcszögbõl szerkesztett építményt. A kosár alsó részé-
nek rövid ívszeletekbõl álló egységét gyûrûpárkány fogja össze, ennek záródíszét
aranyozott akantuszlevelekbõl kombinált faragvány alkotja.

A szószék hátlapját a fõoltáron is elõforduló keskeny fehér, aranyozott feje-
zetû oszlopok keretezik. Ezeken pilaszteres, párkánnyal lezárt építmény helyezke-
dik el, alatta növényi ornamentikára állított, a mózesi kõtáblákra emlékeztetõ kétívû
felület látható, közepén kereszttel. Hangvetõje mennyezetén aranyozott farag-
vány, alatta a Szentlélek-galamb lebeg. Párkánya a kosár nyolcszögét követi, a
szegleteken fiálék emelkednek. Az építmény lapos tetején, a keresztelõkút fedelén
megismert baldachin alatt a Jó Pásztor szobra áll.

A szentélyhez csatlakozó Szent Borbála-kápolna 2005 óta látja el feladatát. Az
ezt megelõzõ idõben szertárként használták. Berendezését a nyugati fal közelében
egy asztalból alakított oltár és egyszerû ülõhelyek alkotják. A kápolna hármas ablaká-
nak középsõ egységét Szent Borbálát ábrázoló modern festmény tölti ki, amely oltár-
képként szolgál. A falakon két, egyszerû keretbe foglalt, mûvészileg kevésbé igényes
festményen a feltámadt Krisztust, illetve a kálvária többalakos jelenetét látjuk.

A kápolnával szemben, a szentélytõl keletre nyílik a sekrestye. Berendezé-
sét dobogóra helyezett két nagy szekrény, asztal, imazsámoly alkotják, stílusuk-
ban a templom többi faragványos alkotásához igazodnak. Az istentiszteletek kellé-
kei, ötvösmunkák, valamint a ruhatár, oltárterítõk és egyéb textíliák megfelelõ
számban és minõségben állnak rendelkezésre.
A hajó berendezése

A templom két mellékoltára a diadalív pilléreinek közelében a padsorokkal
szemben helyezkedik el. Balról a Szent József-oltár található. Menzájának lábaza-
tán faragványos díszítés, a széleken oszlopok állnak. Gyertyapadján két térdelõ an-
gyal szobra a szentségháztól kissé távolabb, a pilaszterekkel határolt faragott felüle-
tû mezõk elõtt foglal helyet. Az oltár felépítménye oszlopokkal elválasztott három
szoborfülkébõl áll. A két szélsõt felül vízszintes párkányból és keresztvirágos ív-
sor-bélletbõl álló diadalív zárja. Ezeken toronysisak-szerû elemek emelkednek. Fel-
építésük alacsony csonka gúla alakú tetõn nyolcszögletû oszlopos lanternából, s
ezekre ültetett fiáléból áll. A középsõ fülke magasabb a szélsõknél. Két karcsú fehér
nóduszos oszlopa két-két kísérõoszloppal alkot szegélyelemet, amelyek lóhereív
bélletû ívkombinációs párkánnyal készült oromzatot hordanak. Felsõ építményként
két oszlop között lándzsaablakos, oromzatos homlokzattal kis épületet látunk. Az
oszlopok fiálékban folytatódnak, közöttük az elõbbi lanternákhoz hasonló, de meg-
nyúlt tornyocska emelkedik. Kupoláján hosszúszárú kereszt nyúlik a magasba.

A középsõ szoborfülkében Szent József szobra áll, karján a gyermek Jézus-
sal. Balról, fehér fejkendõjén koronával Árpádházi Szent Erzsébet alakját látjuk,
jobbjában kenyérrel. Az ellenkezõ oldali fülkében Árpádházi Szent Margitot ismer-
jük fel, amint jobbjában királyi származására utaló koronát, bal kezében a szétnyíló
köpeny alatt pedig liliomot tart.

A hajó jobb oldalán helyezkedik el a Jézus Szíve-oltár. Felépítésében a pár-
darabjához hasonló azzal az eltéréssel, hogy a szoborfülkék oromzata háromszö-
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gû ívbélletes elemekkel készült, az oromszegélyeken indadíszítés fut végig, a csú-
csokon keresztvirágok állnak. A középfülke terjedelmesebb, de hasonló ormán
segédtornyos, virágkeresztes, hegyes sisakkal fedett templomtorony emelkedik. A
középsõ fülke a megtört arckifejezésû Jézus alakjának ad helyet, aki töviskoszorús
szívét mutatja, jobbját áldásra emeli. Jézustól balra esõ fülkében Alacoque Szent
Margit szobra áll. Leomló köpenye balját félig takarja, amelyben könyvet tart. Az ol-
tár jobb oldalán Gonzaga Szent Alajos karingben, kezében feszülettel ábrázolt
alakja látható. Fejét kissé meghajtva, gondolataiba mélyedt arckifejezésével talán
a leghatásosabb alkotás.

A mellékoltárok szobrai, amint a fõoltáréi is, kiváló mûvészkezektõl szár-
maznak. A kor mûvészi ízlésének megfelelõen tengelymozgásuk csekély, de me-
revnek egyáltalán nem mondható. Az arányok, csakúgy, mint az anatómiai részlet-
hûség, valamennyi alkotás tekintetében szinte a portré hitelességével jelenik meg.
A gazdagon redõzött drapériafelületek kezelésében az anyagszerûség is kifejezõ.
A korhû ruházat természetes esése mellett a test, fõleg a végtagok vonalai is követ-
hetõk. Az oltárszobrok a selmecbányai mûhely kvalitásos alkotásai.

Az oltároktól független szobrok mûvészi színvonal tekintetében nem minden al-
kotásnál érik el az oltárszobrok szintjét. Alkotójuk ismeretlen. A Szent József-oltár mel-
lett a Szeplõtelen Szûz Mária, a Jézus Szíve-oltárnál Szent Antal, a kereszthajó déli fa-
lán, a József-oltárral szemben Szent Anna a gyermek Máriával, átellenben Szent Imre
konzolra helyezett szobrai állnak. A kereszthajó és a bejárat közötti hajószakasz nyu-
gati falán Szent Borbála, vele szemben Szent Teréz szoboralakjait látjuk.

A hajó és a kereszthajó falfelületein az általánosan elõforduló képszerû, fes-
tett vagy dombormû-ábrázolások helyett fémbõl kalapált, keret nélküli kétalakos
stációjelenetek követik egymást. Az alakok a rejtett fényforrásból származó megvi-
lágítás és a mögöttük fehérlõ fal által jól érvényesülnek. Farkas Sándor díszmû-ko-
vács alkotásai 1969-bõl.

A kereszthajó mindkét végében, a keleti, ugyanúgy a nyugati falnál egy-egy
gyóntatószék helyezkedik el. Három egységbõl álló felépítésük és felületi díszítésük
azonos, és ebben az oltárokon alkalmazott architektónikus elemeket ismétlik. A nyit-
ható középsõ szakasz háromszögû oromzatán kereszt magasodik. A tetõ szélein és
az orompárkányok végein fedeles vázák ülnek. Az orom alatti archivolt akantuszfeje-
zetû karcsú fehér oszlopokra támaszkodik, amelyek pilaszterszerû elemekben fut-
nak le a lábazatig. Az orom íve alatt keresztosztású kerek ablakban aranyozott su-
gárkévére helyezett Szentlélek-galamb terjeszti szárnyait. Az oszlopközökben két
román jellegû üvegablak helyezkedik el, ezeknek vakablak-másolatai a két oldalegy-
ségen azonos magasságban ismétlõdnek. Fölöttük kisebb hármasablak-motívum,
alattuk a lábazat közelében pedig téglalap alakú mezõk teszik változatossá a felüle-
tet. Az ajtók praktikus okokból a gyóntatószékek oldalfelületén nyílnak.

Padok a fõhajóban elhelyezetteken kívül a kereszthajó terében, a mellékoltá-
rok elõtt is sorakoznak. Csoportok szerint a fõhajóban négy egységre osztva hu-
szonnyolc, a kereszthajókban hat-hat padsor áll a hívek rendelkezésére. A kiegészí-
tõ székekkel együtt mintegy kétszázhatvan személy foglalhat helyet a templomban.
A padok oldallapjainak fejezetét hármas lóhereívek alkotják. Az ívek mezejében kör
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alakú mélyített felületen plasztikus máltai keresztek faragványa látható. Ugyanez is-
métlõdik az ülõfelületek két végét záró lekerekített karfák oldalain is. Hát- és elõlapju-
kat az ülõhelyeknek megfelelõ architrávos osztás tagolja. A templom padjai festetle-
nek, ezért természetes színük érvényesül. Anyaguk boszniai vörösfenyõ. Jeney
József pécsi asztalosmester mûhelyében készültek.12

A hajó nagy fényhatású csillárja a keresztboltozatról egyetlen függesztõ-
szárról csüng alá. Felépítése kettõs abroncson alapul. Íves karok az égõket koszo-
rú alakba rendezik, amelyek az alsó abroncs belsejében sûrûn rakott egységben
nagy fényerõvel világítják meg a hajó középsõ szakaszát. A beltér többi részében
gyertyaégõs falikarok, illetve irányfényekkel derített fehér falfelületek biztosítják a
szükséges fénymennyiséget.

A karzat boltozatai alatt nyugat felõl találjuk a lourdes-i barlangot. A tekintélyes
terméskõ építmény meghaladja a pillérfejezetek magasságát. A barlang öblében a
Szûzanya és Bernadette szobrai idézik a látomás jelenetét. Az ellenkezõ oldalon a
kórus feljárója nyílik. Ugyanitt, a déli fõbejárat két oldalán, egy-egy ólmozott színes
üvegmozaik ablak deríti a kórus alatti tér homályát. Belülrõl szemlélve a bejárattól bal-
ra Boldog Batthyány Strattmann Lászlót orvosi köpenyben ábrázoló kompozíciót egy
szembetegével, a háttérben Krisztus alakjával látjuk. Alul felirat: Zentai Istvánné emlé-
kére. Párdarabján beteg gyermeket ápoló apáca Szûz Máriával szerepel. Felirata sze-
rint dr. Dengel Anna emlékére készült. A mozaikablakok mestere Mohay Attila üveg-
festõ, aki az elõbb említett kompozíción tüntette fel jelzését. Az üvegablakok az
ideiglenesen itt dolgozó lengyel bányászok ajándékaként valósultak meg.13

A templom déli homlokzatának öt tagból álló ablaksora, valamint a hajó karzati
szakaszának nyugati oldalán lévõ ikerablakok bõ fénnyel látják el az orgonakórust.
Az ötös ablakegység elõtt áll az orgona. Prospektjét öt részre osztják a más-más
hangzást eredményezõ sípok csoportjai. A választó elemeket akantuszfejezetû
fehér oszlopok alkotják, amelyek az oltárszobrok fülkéihez hasonló archivoltot és a
rajtuk nyugvó háromszögû oromzatokat tartják. Áttört fonatos fríz vonul az orompár-
kányokon, a középsõ egységbõl felmagasodó kereszttel. Az egész mû két ma-
nuállal, 18 változattal a pécsi Angster-gyár 810. opusa, amely a székesegyházi ura-
dalom költségén épült 1912-ben. Az orgona sípjai közül a nagyobbakat 1914-ben
hadi célokra leszerelték. A hangszert a háború után az Angster-gyár építette újjá.14

Harangok
Az új templom négy harangját a Hönig Frigyes harangöntõ cég mûhelyébõl

rendelték. A püspök távollétében Walter Antal püspöki helynök szentelte fel õket a
székesegyház Corpus Christi kápolnájában, 1911. május 2-án. A szabolcsi helyszín-
re a szentelés egyéves fordulóján, 1912. május 1-jén érkeztek. A legnagyobbat (620
kg) Zichy püspök nevére szentelték, mivel a szabolcsiak a templom építési költségé-
nek biztosítását az õ személyének köszönhették. Felirata: S. Julius ora pro Praesula
nostro Julio e Comitibus Zichy, ejus munificanti Domus Dei aedificata est 1911.15
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12 Békés… i.m. 3. p.
13 Kereszturi József könyvtárvezetõ szíves közlése
14 Békés… i.m. 3. p.; Timár György: Pécs területén lévõ plébániák, lelkészségek, valamint a hozzájuk tartozó

templomok és kápolnák a török hódoltság óta = Tanulmányok Pécs történetébõl. 15. Pécs, 2003. 58. p.
15 Szent Gyula könyörögj a mi elöljárónkért, Zichy Gyuláért, az õ bõkezûségébõl az Isten háza megépíttetett 1911.
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A következõ harangot (261 kg) Mayer György, a templom építéséért sokat fá-
radozó szabolcsi plébános védõszentjének ajánlották. Ennek szövege: S. Georgius
miles Christi defendo rectorem populusque fidelem hujus Ecclesiae 1911.16

A harmadikat (148 kg) a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelték S.
Maria Magna Domina Hungarorum in cujus honorem Ecclesia dedicata est, ora pro
nobis felirattal.17 Szent Józsefnek, a haldokló hívek pártfogójának tiszteletét õrzi a
lélekharang (80, 5 kg), amelyen e szöveg olvasható: S. Joseph, pater Salvatoris,
ad te confugiunt fideles pie in Domino morientes. 1911.18 A harangfeliratokat Mayer
György plébános szerkesztette.

A harangokkal állt mechanikai kapcsolatban a torony negyedütõs szerkezetû
órája. A harangemelet feletti orommezõben négy oldalra nézõ számlapjain római
számok szerepelnek. 1912. december elsején vásárolták 1700 koronáért. Mestere
ismeretlen.

Az alig elkészült és felszentelt templomot és híveit az idõközben kitört I. világ-
háború által szomorúság és egyben veszteség is érte. 1916. december 13-án dél-
után egy és két óra között meghúzták az összes harangot. Aznap este a két kisebb
harangot a déli toronyablakból ledobták, ezért összetörtek, másnap pedig kötélen
eresztették le a nagyharangot. Egyedül a Szent György harang maradt a helyén, si-
ratva társait, s a toronyóra is a nagyharang hiányában csak a negyedeket üthette.19

Emlékmûvek
A templom déli homlokzatának közelében áll a bányakatasztrófákban elhuny-

tak tiszteletére emelt emlékmû. Az alkotás két sima felszínével V alakban szembenálló
nagy mészkõszikla, közöttük alsó sarkainál beillesztett fekete márványtömbbel. Ennek
csiszolt felületén Szent Borbála maratott kivitelû ábrázolása körül két félkörû felirat ol-
vasható: Szent Borbála könyörögj érettünk és a bányában elhunytakért. Alatta bá-
nyászjelvény, majd a szerencsétlenségek színhelyeinek felsorolása következik: Fe-
renc József-akna, György-akna, Lapos-légakna, Zsigmond-akna, Szent István-akna,
István II-akna, Rücker-légakna, Szabolcs-akna. A szöveg alatt évszám, 1801–2000.

A torony keleti oldalának közelében, két lépcsõre helyezett szelvényes posz-
tamensen fekete márvány pillértörzs alapú kereszt emelkedik. A pilléren a Fájdalmas
Mária, a kereszten a megfeszített Krisztus alakja a felületi megmunkálás révén szür-
ke és fekete tónusokkal jelenik meg a csiszolt fekete alapon. A bányászemlék és a
kereszt egyaránt Gálffy László kõfaragó alkotása.20

A templomkert területén, a keleti oldalon áll egy obeliszk, amelyen az I. és a
II. világháborúban elesett szabolcsi katonák névsora olvasható. A lépcsõs lábazat-
ra helyezett fehér márvány emlékoszlop fõ nézetének felsõ részén levélfüzér kõfa-
ragványa látható. Fölötte profilos párkány, az emlékmû tetején kiterjesztett szár-
nyú, kelet felé nézõ bronz turulmadár, nyugat felõl bronz Krisztusfej dombormûve
helyezkedik el. Alatta „Töröld le a künyût, s nézzed Õt szintén tövissel vérzõt” felirat
áll. 1923-ban állították fel, ugyanakkor, amikor a Somogy (Vasas I) temploma elõtti
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16 Szent György, Krisztus katonája oltalmazza ennek az egyháznak vezetõjét és népét. 1911.
17 Szent Mária, Magyarok Nagyasszonya, templomunk névadója könyörögj érettünk. 1911.
18 Szent József, a Megváltó atyja, kegyesen folyamodunk hozzád az Úrban halandók. 1911.
19 Békés… i.m. 1983. 3. p.
20 Az adatért Kereszturi Józsefnek tartozom köszönettel
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hasonló emléket is. A két oromzaton álló turulmadár formailag megegyezik, tehát
közös öntõformából valók. Ugyanúgy, amint a somogyi és a rácvárosi világháborús
emlékek dombormûvei is, amelyek Manno Miltiadesz alkotásai. Ennek alapján fel-
tételezzük, hogy a szabolcsi emlék is az õ mûhelyébõl származik.21

A régi tempom
Tekintettel arra, hogy az elõbbiekben tárgyalt szabolcsi templom a község

régi plébániatemploma helyett épült, szót kell ejtenünk e korábbi épületrõl is. A ha-
gyomány szerint Szabolcs katolikus temetõjében álló kereszt közelében állott. Épí-
tésének idejére vonatkozó adatok hiányoznak. Szabolcsfalu középkori eredetére
való tekintettel valószínû, hogy már akkor templomos hely volt. Annyi bizonyos,
hogy a Szent Mihály nevét viselõ plébánia 1783-ban épült, s hogy az azonos titu-
lust viselõ templomot 1788-ban bõvítés keretében restaurálták. Patrónusa ez idõ-
ben is a székesegyház volt.22

Az új templom felépülte után felmerült a régi megtartásának gondolata,
azonban a hitközség anyagi ereje a két templom fenntartásához nem volt elegen-
dõ. Mayer plébános javaslata alapján a régi templom szentélye temetõkápolnává
alakítva megmaradhat. Ez esetben, a sekrestye, a hajó és a torony lebontása után
a szentély elé épített fallal és bejárattal kápolnaként szolgálhat. A püspök az elõter-
jesztést 1913. január 28-án elfogadta. A szükséges anyagi erõ hiányában a bon-
tást és átalakítást a következõ évre halasztották. Közben Szõnyi Ottó megvizsgálta
a régi templomot, s mint mûemlék megtartását javasolta. A püspök a szakértõi vé-
leményt figyelembe vette, és ennek alapján a székesegyházi uradalom terhére 67
ezer koronás költségvetést is jóváhagyott. A templom sorsát végül a következõ év-
ben kitört világháború pecsételte meg. A lebontásra ítélt épület berendezését, ti-
zennégy tölgyfa padot, az orgonát, három harangot és más egyházi felszerelést a
trianoni békeszerzõdés elõtt a mohácsi járáshoz tartozó Darázs község új kápolná-
ja részére, a szobrok egy részét pedig a pécsi kõtárba szállították.23

A Pécs-Szabolcsot elsõ ízben meglátogatókat rögtön megragadja a környék
varázsa, a városrész jó levegõje, de legfõképpen a környezõ épületekhez viszonyí-
tott templom tekintélyes mérete. Annak ellenére, hogy a település legmélyebb
pontján áll, megtartja uralkodó szerepét akkor is, ha a környezõ magaslatok bár-
mely pontjáról tekintünk rá. Ekkor látnunk kell benne a hazai építéstörténet század-
forduló körüli szakaszának egyik jeles képviselõjét, s a középkorból származó, de
a modern idõk ízlésvilágához alakított építészeti, oltárépítészeti formakincsünk õr-
zõjét. A két világháborút, forradalmakat megért épület mindenkor osztozott az itt
élõ lakosság sorsában. Segített a hozzátartozóknak, akik vigaszt kerestek a bá-
nyaszerencsétlenségek áldozatainak elveszítésekor, vagy a tárnákba naponta le-
szállóknak reményt nyújtott a boldog viszontlátás lehetõségében.
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23 Békés… i.m. 1983. 4. p.
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KAPOSI ZOLTÁN

PÉCS GAZDASÁGI HELYZETE A SZERB
MEGSZÁLLÁS IDEJÉN

(1918–1921)

Pécs gazdasági és társadalmi helyzete az elsõ világháború végén
Pécs a 19. században a Dél-Dunántúl egyik leggyorsabban fejlõdõ városa

volt. Az elsõ világháború elõtt már csaknem ötvenezren éltek a városban, amivel a
történeti Magyarország tizenötödik legnépesebb települése volt. Az önálló törvény-
hatósági jogú város fejlõdése különösen a kiegyezés megkötése utáni idõszakban
gyorsult fel. Ebben a korszakban a magánvállalkozások egyre szélesebb köre jelent
meg a városban. Jelentõsen átalakult a foglalkozási szerkezet: az országos tenden-
ciákhoz hasonlóan gyorsan nõtt az ipar és az infrastruktúra ágazataiban dolgozók
aránya, ugyanakkor a mezõgazdasági dolgozóké lassan csökkenésnek indult. A pé-
csi iparosodás ugyan nem hozott létre kolosszális méretû ipari üzemeket, de a jöve-
delemtermelésben, a helyi értékrendben, a mentalitásban meghatározó szerepet ját-
szott.1 Pécs egyre jelentõsebb gazdasági központjává vált a Duna, a Dráva és a
Balaton közti térségnek, de gazdasági hatásai átnyúltak a szlavóniai és a horvát te-
rületekre is. A dualizmus idõszakában Pécs katonaváros jellege fokozatosan erõsö-
dött: hadapródiskola és számos laktanya épült, több katonai gyakorlótér volt a város-
ban, vagyis a hadsereg, s vele a militáns gondolkodás is erõsödött a város életében.

A háború kitörése után sok olyan üzem volt, amely közvetlenül is bekapcsolód-
hatott a fronttermelésbe, a katonaság kiszolgálásába. Különösen fontosak voltak a
gépiparral, vasiparral foglalkozó ipari üzemek, valamint a szénbányák. A pécsi Ha-
merli-gépgyárat például hadiüzemmé nyilvánították, a gyár a háború éveiben lõporgrá-
nátokat, kézigránátokat, aknákat és aknavetõket gyártott. Mint hadiüzem, természete-
sen az állam megrendeléseit kellett teljesítenie, ami azt jelentette, hogy a korábbi
profillal, vagyis a mezõgazdasági gépek gyártásával a háború alatt teljesen le kellett
állni. A dolgozók száma is nõtt, s magas arányt ért el a nõi foglalkoztatás is.2 A háború
konjunktúrát teremtett az állami tulajdonú, mindössze hat éve mûködõ dohánygyárnak
is. Az állami kereslet nagyon megnõtt a cigaretta iránt, így a gyár gyors növekedést
produkálhatott. A háború alatt több új gépet szereztek be, amelyek segítségével
1912–17 között háromszorosára növelték a termelést. A pécsi gyárban a foglalkozta-
tás is gyorsan nõtt, a kezdeti 1912. évi 296 fõs létszám 1918-ban már 533 fõ volt.3

A hadigazdálkodás felfutása mellett az ipar területén hamar jelentkeztek a
szûk keresztmetszetek. Országosan is az egyik legnagyobb probléma a szénellátás
biztosítása volt, hiszen a háborús szállítási kapacitások üzemeltetése, az energiael-
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látás és a fûtõanyag biztosítása egyre nagyobb termelést feltételezett, ugyanakkor a
munkaerõlétszám és a kibocsátás is csökkenõ tendenciát mutatott. Nehezítette az
ágazat helyzetét s a termelés növelését a megcsappant mértékû szállítási kapacitás,
hiszen a mozdonyokat és a vagonokat egyre nagyobb mértékben vette igénybe az
elhúzódó háború. A Pécs környéki szénbányászat legnagyobb részben a Duna-
gõzhajózási Társaság kezében volt. A DGT üzemeiben a legnagyobb problémát a
munkások jelentõs tömegeinek bevonultatása okozta, aminek következtében 1915
után a termelés csökkent. A kormányzat a széntermelés növelése érdekében ugyan
nagyszámú hadifogollyal megpróbálta pótolni a kiesett munkaerõt, ám az újonnan
érkezett munkaerõ alkalmazása a termelékenység visszaesését hozta. A mélypon-
tot az 1919. év jelentette, amikor a bánya már csak az 1876. év termelési szintjét érte
el: a DGT tisztaszén-termelése 1913-ban még 701 350 tonna volt, ezzel szemben
1919-ben már csak 310 660 tonnát tudtak termelni.4

A legtöbb gazdasági ágazatban a nagytömegû behívott miatt csökkent a férfi
munkaerõ létszáma. Helyükre az idegenbõl hozott hadifoglyok, illetve egyre na-
gyobb számban helyi vagy környékbeli nõi munkaerõ került. Az akut férfimunka-
erõ-hiány a családi munkaerõ-szerkezet addigi szokásos rendszerét is felborította,
s a pótlólagos jövedelmek is egyre inkább elmaradtak. Különösen érzékelhetõ volt
ez a szõlõ- és bortermelés terén, hiszen ne feledjük el, hogy a pécsi társadalom
készpénzbevételeinek egy része sokáig a borértékesítésbõl származott. A reáljö-
vedelmek csökkenése fontos oka volt a hatalmas infláció, aminek nagyon sok oka
volt: a kormányzat fedezetlen pénzkibocsátása, az árukészletek csökkenése, a fe-
ketekereskedelem terjedése mind az árnövekedés irányában hatott.

A munkaerõ-kivonás és a szükséges technikai és tõkepótlás elmaradása a
fogyasztás drámai csökkenését eredményezte. A reálbérek csökkenése fõleg a
bérbõl és fizetésbõl élõk helyzetét sújtotta a legjobban, s ez fõleg azok számára
okozott nagy nehézséget, akik nem a frontágazatokban dolgoztak, avagy éppen ál-
lami alkalmazottak voltak. A térség mezõgazdasági termelése is lecsökkent. Pedig
keresték a megoldást: így például hadifoglyokat, katonai munkaszolgálatosokat is
bevontak az agrártermelésbe, de érdemi eredményt ez sem hozott.5 A kenyérjegy
bevezetése, az adagolás kiterjesztése több termékre, a központilag juttatott napi
1300 kalória értékû élelmiszer elérése, megszerzése az állandó hiány miatt igen
meggyötörte a lakosságot. Különösen rossz helyzetbe kerültek azok a családok,
ahol korábban a családi jövedelem az éppen meghalt vagy hadifogságba került
családtagtól származott.

A pécsi vezetésnek is azzal kellett szembenéznie, hogy az állam elvonta
azokat a készleteket, amelyek a hivatalos fejadagokon túl maradtak, így például
lisztbõl csak 6,6 kg volt a havi fejadag. A polgármester egy 1918. évi jelentése jog-
gal hánytorgatta fel, hogy „A központosítás rendszere napról-napra terjeszkedik”.6

Kiterjesztette a kormányzat a jegyre történõ elosztást a sertéshúsra, a zsírra, a bur-
gonyára stb., vagyis az alapvetõ élelmiszerekre. Az egyes termékekre vonatkozó
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kvótát folyamatosan csökkentették, így például Pécs város cukorkontingensét
550-rõl 430 métermázsára apasztották. A káposzta pótlására répát szereztek be,
de ez nem nagyon kellett a lakosságnak, ezért konzerválták. Egyedül a városnak
tejjel való ellátásában nem volt probléma, amihez persze arra számítottak, hogy
Véménd község tejtermelését rekvirálhatják el. Ugyanakkor sokat segített a város
élelmezésén, hogy a háborút megelõzõ évtizedekben saját sertéshizlaló telepet és
önálló konyhakertészetet létesítettek.7

Kétségtelen, hogy a négy és fél évig tartó háború nagyon kimerítette a város
gazdasági erõforrásait. 1917–1918 felé élelmiszertartalékok már alig voltak, ugyan-
akkor óriási volt a népességveszteség. Pécs ugyanakkor nem volt rosszabb helyzet-
ben a környék városainál, sõt, mivel nagyobb kormányzati figyelem összpontosult a
város iparára, kisebb nehézségekkel kellett megküzdenie, mint a környék nagyobb
városainak.8

A szerb bevonulás Pécsre
1918 során a katonai helyzet a Monarchia, s így Magyarország számára

egyre romlott: a túlerõvel szemben a több fronton is érdekelt közép-európai hata-
lom katonailag már nem tarthatta sokáig magát. 1918. november 13-án Belgrád-
ban fegyverszünetre kényszerült a Monarchia, s a megállapodás értelmében a
Dél-Dunántúl egy része, így Pécs város és Baranya vármegye nagy része katonai
megszállás alá került. A szerb katonaság bevonulásával Pécs és Dél-Baranya (a
Hegyháti járás kivételével gyakorlatilag az egész vármegye) az idõközben meg-
szervezõdõ Szerb–Horvát–Szlovén Királyság részévé vált, s nemzetközi jogi
szempontból (ideiglenesen) a délszláv államhoz tartozott. A szerb övezet magába
foglalta a Barcs–Szigetvár–Pécs–Baja–Kelebia vonaltól délre lévõ településeket, a
felsorolt városok a szerb zónához tartoztak.

Mozgalmas három évet jelentett a jugoszláv katonaság jelenléte,9 amely
már jövetelekor és késõbb is terrorisztikus tevékenységet folytatott, fõleg a hadse-
reget kiegészítõ paramilitáris csapatok raboltak és gyilkoltak sokat a környéken.
Ezt a három évig tartó folyamatot világos események jelezték. A szerbek a gazda-
gokat (földesurakat, iparosokat, kereskedõket) és a szegényeket egyaránt nem kí-
méltek. Az egyik leghíresebb eset az volt, amikor 1919. november 10-én szerb
martalócok megrohanták Drávatamásiban a köztiszteletben álló, 3000 holdas bir-
tokos, Thassy Jenõ földbirtokos kúriáját; a tulajdonost és négyéves gyermekét
helyben agyonlõtték, a házát kirabolták.10 A pécsi gazdasági alanyok sejtették,
hogy a katonai megszállás mit hozhat magával, így még a szerbek megérkezése
elõtt megindult a gazdasági vagyon egy részének a kimenekítése. Ennek során
például a legnagyobb befolyású pénzintézet, a Pécsi Takarékpénztár november
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10 Thassy Jenõ: Veszélyes vidék. Budapest, 1966. 7. p.; illetve: Pécs-Baranya 1918–1928. Pécs, A Dunántúl

folyóirat kiadása. 1928. 72. p.

68



12-én (amikor is a szerbek megszállták Eszéket) a takarékpénztár értékeit Kapos-
várra szállította, és a Somogymegyei Takarékpénztár páncélszobájában helyezte
el, majd pedig 14-én a MÁV értékeit elszállító különvonattal a készpénzkészletet
(1,25 millió koronát) az egyik tisztviselõ szintén Kaposvárra vitte.11

A megszállás gazdasági következményei
A szerbek pécsi jelenléte 33 hónapig tartott. Korántsem volt azonban egysíkú a

megszállás története. Ennek az egyik legfontosabb oka az volt, hogy a három év alatt
a nemzetközi körülmények és a jugoszlávok lehetõségei állandóan változtak. Az elsõ
hónapokban valószínûleg még a jugoszlávok is átmenetinek gondolták jelenlétüket a
városban, ám ahogy elindultak a béketárgyalások, a délszláv ország kormányzata
egyre mohóbb lett, s már úgy értelmezte a helyzetet, amelybõl elérhetõ a térség
hosszú távú elcsatolása. Ám a trianoni béketárgyalások és a szerzõdés egyértelmûvé
tette, hogy ki kell majd a térségbõl vonulniuk, s csak egy kisebb részt tarthatnak meg
Baranyából, de Pécs város mindenképpen Magyarországon marad. A szerzõdés alá-
írása után is mindent megtettek azért, hogy a kivonulás idejét húzzák-halasszák.12

Mindebbõl következõen a megszállás alatt volt idõszak, amikor Pécs betagolása a dél-
szláv államba elképzelhetõ volt, s ennek megfelelõen visszafogták magukat a meg-
szállók; ám volt olyan idõszak is, amikor már világos volt a távozási kényszer, s ez
egyet jelentett a szabad rablás lehetõségével. Az is különlegességet ad ennek az idõ-
szaknak, hogy 1920 szeptemberében – a Tanácsköztársaság bukása után több mint
egy évvel – szocialista városvezetés alakult Pécsett, ami a korábbi városi társadalmi
értékrendtõl és magángazdasági berendezkedéstõl meglehetõsen távol állt.13

A továbbiakban nézzük meg, hogy melyek voltak azok a területek, amelye-
ken a szerbek erõteljesen beavatkoztak a város gazdasági életébe, s mindennek
milyen következményei lettek.

1./ A városirányítás átszervezése. A Pécsre bevonuló szerb hadsereg alap-
vetõen katonai megszállást hozott a város számára. A katonai városparancsnokság
a város nyugati szélén lévõ Hadapródiskolában szállásolta el magát, ugyanakkor
mûködését egyre inkább a Fõ tér sarkán lévõ ún. Lóránt palotából végezte. Sajátos
kettõs irányítás alakult ki: megmaradt a magyar közigazgatás, amelyre szüksége volt
a megszállóknak, hiszen velük kellett végrehajtatni a parancsokat. Az elsõ napokat
leszámítva véletlenül se gondoljunk békés eszközökre: a végrehajtás nagyon sok
esetben igen kíméletlen volt. Korabeli visszaemlékezések szerint az említett Fõ téri
épületben a szerb rendõrök nem kímélték az oda hurcoltakat: a polgárok fizikai bán-
talmazása és kényszerítése szinte mindennapos volt.14 Sok jóra hosszú távon nem
lehetett számítani, amit világosan jelez a városparancsnok 1919 elején kelt hirdet-
ménye, amelyben bármiféle szerbellenes tevékenység esetére azt ígérte, hogy
„…kérlelhetetlenül fogok fellépni, senkinek az életét nem fogom megkímélni, s a vá-
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69



rost elpusztítom a föld színérõl”.15 A városi polgárság gyakorlatilag védtelen volt, el-
lenállásra nem igen gondolhatott, így maradt a túlélés lehetõségét adó passzív re-
zisztencia. A nagy létszámú munkásság sztrájkjai sem ingatták meg a szerbek
hatalmát, annál jobban kikezdte viszont a pécsiek egységét.

A szerbek igyekeztek a megmaradt magyar államtól elszigetelni a megszállt
zónát. A korábban a magyar állam tulajdonában lévõ intézményeket most a szerb
állam mûködtette. A régi magyar igazgatási intézmények a demarkációs vonalon
kívülre telepedtek át, így például a vármegye Sásdra tette át a székhelyét, csakúgy,
mint a Pécsi Pénzügyigazgatóság, s késõbb a pécsi polgármester is oda került. A
korábbi városi vagy állami alkalmazottak viszont természetesen maradtak, csak
most a szerbektõl kapták a fizetésüket, amely igencsak akadozott. A szerbek állan-
dóan újabb és újabb adókat vetettek ki, fõleg a módosabb polgárokra, akik közül
igen sokat – szinte középkorias módszerrel – túszul ejtettek. A szerbeknek a város-
házán történõ garázdálkodását a helyi társadalomnak kellett megfizetnie. Ne felejt-
sük el megemlíteni, hogy a szerbek az õket kiszolgáló városi és államapparátus
tagjait magasan díjazták. Érdekes ugyanakkor, hogy miután 1920. szeptember kö-
zepén Nendtvich Andor polgármester kényszerszerûen áttelepült Sásdra, kapcso-
latai megmaradtak a pécsi hivatalokkal, s saját bevallása szerint a pécsi apparátus
továbbra is ellátta õt információkkal. A közállapotokat mutatja, hogy az elsõ adandó
alkalommal (1919. február 18.), amikor Csonka-Magyarország felé vonaton el le-
hetett hagyni a várost, sokan menekültek el.16

Ne felejtsük el, hogy a megszállás alatt a városi tanácsnak továbbra is meg
kellett oldani hagyományos városmûködtetési feladatait. 1920 szeptembere után vi-
szont szembekerült saját városának vállalkozóival a Linder Béla vezette szocialista
városvezetés, amikor is az iparos-, kereskedõ- és bankárréteget különlegesen nagy
adóval sújtották. Hiába instanciázott a városvezetésnél adóelengedésért vagy csök-
kentésért több meghatározó gazdasági személy, s hiába jelentették, hogy az elmúlt
idõszakban csak veszteségeik voltak, a gazdasági ügyosztály a kérelmeket általá-
ban elutasította. A hatalmas adónak persze más okai is voltak. A korabeli francia dip-
lomáciai iratok szerint Pécsre a Tanácsköztársaság bukása után mintegy 2000 kom-
munista menekült, s nagyrészt ezek eltartására kellett kivetni az irdatlan adókat.
Mindezt bizonyítja, hogy a város költségvetése a szocialista vezetés alatt 14 millió
koronáról mintegy 123 millió koronára nõtt, s ez nem magyarázható az infláció emel-
kedésével (az árak a három év alatt mintegy megduplázódtak).17

2./ A megszálló hadsereg ellátása. A legnagyobb problémát a szerb kato-
naság ellátása jelentette. A modell elvileg egyszerû volt: a hadsereg benyújtotta
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15 BML. IV. 1406. 3. doboz. Pécs szabad királyi város SHS Királysági csapatok által történt megszállásának
iratai 1918–1921. Felhívás Pécs város polgáraihoz.

16 Lenkei… i.m. 1922. 293. p.; BML. IV. 1407. Nendtvich Andor polgármester 1921. évi jelentése. 1921. 12.
16. 24. p.; illetve: Pécs-Baranya… i.m. 1928. 48. p.

17 BML. IV. 1406. 3. doboz. Linder-féle iratok. 1920. november 19. Jegyzõkönyv a városi adókivetõ bizottság
ülésérõl. A diplomáciai adatokhoz: Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetébõl: Trianon
1919–1920. (Szerk. és összeállította: Ádám Magda és Ormos Mária). Budapest, 1999. 144. p. Az 1920. októ-
ber 13-i városi tanácsi ülés határozata szerint a DGT-nek, Zsolnay Miklósnak, Littke József pezsgõgyá-
rosnak, a Höffler-bõrgyárnak és a Pannónia sörgyárnak 1,5 millió korona adót kellett fizetnie; de hasonló ha-
tározat született november 2-án is. Lásd még: Pécs-Baranya… i.m. 1928. 96., 98. p.
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igényét a városnak, amit a városi vezetésnek be kellett szerezni a piacon kereske-
dõktõl vagy termelõktõl. Ezeket a készleteket átadták a szerbeknek, amit a meg-
szállóknak ki kellett volna fizetniük. Az elszámolások havonta történetek, ám a
szerbek már az elejétõl kezdve következetesen nem fizettek. Tudjuk például, hogy
az 1918. november 13-tól 1919. június 6-ig a katonaságnak 1,5 millió korona érték-
ben adtak át termékeket, ám mindaddig semmit nem térítettek meg belõle.18 A
szerbek létszáma és elvárásai állandóan növekedtek, s jóval nagyobb igényeket
jelentettek a városházára, mint ami az ellátásukra a valóságban szükséges lett vol-
na. 1918. november vége felé a szerb katonaság Pécsett tartózkodó katonáinak
száma már meghaladta az ezer fõt. Az igények viszont valóban túlzottnak látszot-
tak, hiszen a fejenkénti 1 kg kenyér nyilvánvalóan nem valós fogyasztás. A város
vezetõje azt kérte a szerb parancsnoktól, hogy pontosan tájékoztassa a hadsereg
igényeirõl és a katonák valós fejadagjáról.19

Mit kellett beszolgáltatnia Pécsnek? A szerb hadsereg közkatonái alapélelmi-
szereket kaptak. Az õ listájukon zsír, só, szappan, finomliszt, bab, hús, burgonya, sa-
vanyított káposzta szerepel. Hozzájuk képest a tisztikar fényûzõen élt: esetükben a
legkülönbözõbb tejtermékek, sertés- és marhahús, gyümölcsök, zöldségfélék, papri-
ka, paradicsom, kávé is szerepel.20 Az élelmiszerek mellett a legkülönfélébb ipari fél-
kész- vagy késztermékekre is szüksége volt a hadseregnek, fõleg fémipari termé-
kekre, javítóeszközökre. Auber Gyula pécsi vaskereskedõ például 1919 júliusában
20 darab különféle kalapácsot, Wolf Jenõ nagykereskedõ egy darab franciakulcsot
adott el a városnak,21 Kallinger István szállítási vállalkozónak 30 napon át használ-
ták két bútorszállító kocsiját stb.22

3./ A kereskedelem változásai. Pécs háború elõtti kereskedelmi kapcsola-
tai többirányúak voltak. A mezõgazdasági termékek beszerzése jelentõs részben a
baranyai és a szlavóniai területeken történt, ugyanakkor a városban megtermelt
termékek eladásait illetõen életképes gazdasági kapcsolatok épültek ki a fõváros-
sal, valamint osztrák, német és cseh területekkel. Az új délszláv államhoz kerülve
viszont a maradék Csonka-Magyarországgal sem maradt lehetõség komoly keres-
kedelmi-forgalmazási tevékenységre, hiszen ezt a délszláv gazdaságpolitika nagy-
ban akadályozta. Lehetõsége volt viszont a balkáni területek irányába terjeszkedni,
bár ennek hatékonyságát a nyersanyag- és áruhiány jelentõsen korlátozta.

Vannak azért pozitív példák is a kereskedelem fejlõdésére. Braun Mátyás
nyerstermék-kereskedõ vezetésével 4 millió korona alaptõkével hoztak létre egy élel-
mezési részvénytársaságot. Az igen sikeres pécsi Hoffmann-bútorgyár 2 millió koro-
nás üzletet kötött a szerb királyi erdõhivatallal: a fahiány kiküszöbölésére olcsó fát sze-
reztek a déli területekrõl, amiért készbútorral fizettek. A Baranyai és Pécsi Gazdák
Szeszfõzõ Szövetkezete 6 millió koronás üzletet kötött, de ugyanakkor rontotta a cég
gazdálkodását, hogy a szövetkezet által korábban a magyar királyi adóhivatallal szem-
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18 BML. IV. 1406. 1. doboz. 3857/1919. sz. irat.
19 BML. IV. 1406. 2. doboz. 31621/1918. sz. irat.
20 BML. IV. 1406. 1. doboz. 3122/1919. sz. irat.
21 BML. IV. 1406. 1. doboz, 7169/1919. sz. irat.
22 BML. IV. 1406. 1. doboz. 6325/1919. sz. irat.
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ben felhalmozott adósságát a szerbek most kíméletlenül behajtották.23 A megszállók
igyekeztek Pécsett hermetikusan elzárni a régi északi és nyugati kereskedelmi kap-
csolataitól. A pécsi kereskedõk termékeiket nem a Duna-menti vagy alföldi területekrõl,
hanem kényszerszerûen Eszék, Zágráb, Laibach, Marburg, Zombor, Szabadka és Belg-
rád városából, vagy e városok környékérõl szerezhették be.24 Mivel a várost el kellett
látni, s az itt lévõ szerb hadsereg is jókora méretû volt, a déli területek felé való keres-
kedelmi forgalom növekedett. A korábban a MÁV szervezetébe tartozó pécsi vasutat a
szerb vasúti rendszerbe próbálták integrálni, így például állandó vonatpárt hoztak létre
Belgrád és Pécs között. Igaz, ez némileg az idegenek beáramlását, valamint az ide-
genforgalmat is erõsítette (Pécsrõl délelõtt fél 11-kor indult a vonat, amely este már a
szerb fõvárosban volt). Ugyanakkor tény, hogy a pécsi vasúti forgalom nagy részét a
délszláv állam felé történõ szénszállítások és a katonai csapatok mozgatása adta.25

Néha azonban a szerb hatóságok miatt még az élelmiszerek vagy egyéb
mezõgazdasági cikkek beszállítása is akadozott. Egy példa: a városi sertéshizlal-
dában 1919 tavaszára elfogytak a takarmánykészletek. Pótlására Beremendrõl
akartak kukoricát beszállítani Pécsre, három kocsival, mintegy 36 mázsányi sze-
mes tengerit. A siklósi vámnál azonban a szerbek feltartóztatták és lefoglalták a
szállítmányt. A pécsi polgármesternek kellett kérnie a városparancsnokot, hogy az
ellátás érdekében engedélyezze a takarmány beszállítását.26

4./ A fizetõeszközök és a szükségpénzek. A jugoszláv hadsereg bevonu-
lása miatt Pécs és környéke kiszakadt régi gazdasági rendszerébõl, így annak
pénzügyi hátterét is elveszítette. A csaknem három év alatt erõs pénzhiány alakult
ki a városban és környékén. Ennek több oka is volt. Egyrészt a gazdasági elzárt-
ság, másrészt pedig az, hogy a szerbek a városban lévõ Osztrák-Magyar Bank és
az Általános Hitelbank fiókjaiban lévõ készpénzt lefoglalták, s azt Belgrádba szállí-
tották, így a bankokon keresztül kifizetéseiknél már a vállalatok is bajba kerültek.27

Az infláció miatt a kibocsátott pénzek jelentõs részét nosztrifikálták, s ezzel új ér-
tékkel ruházták fel õket. Az 1919. január 10-i rendelet szerint a városháza Perczel
utcai bejáratánál lévõ kis irodában végezték el a felülbélyegzést.

A folyó gazdasági tevékenység mûködtetéséhez mindenképpen szükség
volt nagy mennyiségû készpénzre, ezért a város kényszerszerûen szükségpénz
kibocsátásához folyamodott. Ezeket a régi mintára koronának nevezték. Elõször
1919 áprilisában 10, 20, 30 és 100 koronás bankjegyek kerültek forgalomba, ame-
lyek technikailag tökéletlenek voltak, s így a pénzhamisítók boldog aranyhónapok
elé nézhettek. 1919. májusában 100 koronás címletbõl 40 000, majd nem sokkal
utána 60 000 koronányit bocsátottak ki, összesen 10 millió korona értékben, a ké-
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23 Szita László: A gazdasági élet alakulása a szerb megszállás idején. Baranyai Mûvelõdés, 1970. április. 16.
p.; illetve: Rayman János: Baranyai és Pécsi Gazdák Szeszfõzõ Szövetkezete = Rayman János: Elfeledett
pécsi iparosok. Ipartörténeti dolgozatok. Pécs, 2010. 132. p.

24 Lenkei… i.m. 1922. 286. p.
25 Majdán János: Pécs mint közlekedési központ (1846–1946) = Mozaikok Pécs és Baranya gazdaságtörté-

netébõl (Szerk.: Szirtes Gábor és Vargha Dezsõ). Pécs, 2005. 77. p.
26 BML. IV. 1406. 1. doboz, 2697/1919. sz. irat.
27 Az átváltási kurzushoz: 4 jugoszláv korona = 1 dinár, amelynek 1921-ben történt jegyzés szerinti értéke:

100 jugoszláv korona = 3,5 svájci frank. Ugyanakkor 100 magyar korona = 12,64 svájci frank. Lásd: Laky
Dezsõ: Csonka-Magyarország megszállásának közgazdasági kárai. Budapest, 1923. 423–424. p.
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sõbbiekkel együtt összesen 20 millió korona pénztárjegy került forgalomba.28 Nagy
problémát okozott, hogy a forgalomban lévõ bankjegyeknek alig volt váltópénze,
így Pécsett (de más településeken is) szükségessé vált 10, 20 és 50 filléresek kibo-
csátása, amit a késõbbiekben 2 és 5 koronás pénzek követtek. A váltópénzeket fo-
lyamatosan gyártották, az utolsó sorozatot 1920. augusztus elejétõl hozták forga-
lomba. Pécsett összesen 3 millió korona értékben hoztak létre szükségváltópénzt
(a pécsi modell példaértékû volt, a szintén megszállt Szigetváron is a pécsi minta
alapján hoztak létre váltópénzt).29 Mindez azt eredményezte, hogy Pécsett hivata-
losan már négyfajta pénz volt forgalomban: egymás mellett létezett az O-MB felül-
bélyegzett bankjegye, az O-MB bankjegyeinek szerb hatóságok által felülbélyeg-
zett változata, a jugoszláv dinár és a Pécs városa által kibocsátott városi korona.30

A szerbek által a városi pénz lebélyegzése alkalmával levont 20%-nyi állami adó-
bevétel elvonása is rontotta a város életképességét. Ez a bonyolult és nehezen át-
látható monetáris állapot megnehezítette a forgalmazást, a mindennapi vásárlást,
és szinte megakadályozta a hosszú távú vállalati tervezést, a felhalmozást.

5./ A gazdasági üzemek nehézségei. A katonai megszállás legjelentõsebb
kárait egyértelmûen a háború elõtt virágzó pécsi magángazdaság szenvedte el. A
gazdasági ágazatokat nézve azt láthatjuk, hogy szinte nem volt olyan ipari üzem,
amelynek ne lettek volna rendkívüli kárai. Ezek egyrészt a megszállás alatti katonai
rablásokból, zár alatt tartásból, kényszerelsajátításból, illetve a megszállás vége
felé a szabadrablásból származtak. Kötött terjedelmû tanulmányunkban nincs mó-
dunk felsorolni a nagyobb károkat szenvedett üzemeket, inkább csak néhány jel-
legzetes példát hozunk a folyamat bemutatására.

Voltak üzemek, amelyek technikai felszerelését részben vagy egészében
egyszerûen leszerelték és elszállították. A pécsi dohánygyárat érte a legnagyobb
veszteség. Az elsõ hónapokban egy ideig még mûködött a gyár, ám a demarkációs
vonalon keresztül nem érkezett semmi alapanyag, így 1919. február 10-én beszün-
tették a munkát.31 A megszálló hatóságok a gyárat elkezdték leszerelni, s az ott dol-
gozó 450 nõt és 100 férfimunkást elbocsátották.32 A gyár kifosztása során minden
raktárban lévõ terméket elvittek, így többek között 23,5 millió szivarkát, 2,4 millió szi-
vart, 42 darab villamos motort, teherlifteket, géphajtó szerelvényeket, csomagolási
anyagokat.33 Mivel a demarkációs vonalon át nem lehetett dohányterméket behozni,
így csak a jugoszláv területen megtermelt dohányt lehetett Pécsett és a környezõ te-
rületeken megvásárolni, vagyis a szerbek monopolizálták a dohánykereskedelmet, s
megszerezték a dohányjövedéket. A megszállás után a pécsi dohánygyár újraindítá-
sa komoly politikai erõfeszítésbe került, de végül is 1922–1923-ban sikerült új gépe-
ket beszerezni, s megindítani a termelést.34
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28 Pécsi Napló, 1919. május 15.; illetve az összesített adathoz: BML. IV. 1407. Nendtvich Andor polgármester
1921. évi jelentése. 1921. 12., 16., 24. p.

29 Rayman János: Pécs szükségpénzei (1919–1921). Pécs, 2008. 166. p.
30 Kaposi Zoltán: Pécs gazdasági fejlõdése 1867–2000. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. Pécs,

2006. 148. p.
31 T. Mérey… i.m. 1997. 42. p.
32 Szita… i.m. 1970. 162. p.
33 Laky… i.m. 1923. 450. p.
34 T. Mérey… i.m. 1997. 49. p.
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Az élelmiszeripari üzemek között a Pannónia Sörfõzõ Rt. járt a legrosszab-
bul. Pécs legrégebbi sörgyárát sújtotta egyrészt a zár alá helyezés, amelynek so-
rán olyan hatalmas adót vetettek ki a termékekre, hogy azt a lakosság nem tudta
megvásárolni, így a megtermelt és raktáron lévõ készleteket a megromlás miatt ki
kellett önteni. Másrészt viszont a megszállók elvittek a gyárból 378 kg komlót, 2582
palack, illetve 2175 hl hordó sört, 382 db hordót és további felszerelési tárgyakat
is.35 A sörgyár esetében összesen 1 001 989 koronát tett ki a szerb államkincstártól
a behajthatatlan követelés értéke.36 Valamivel könnyebben megúszta a másik pé-
csi sörgyár: a Mezõgazdasági Sörgyár és Malátagyár Rt. kárai közül a 619 q malá-
ta elrekvirálása, valamint a palacktöltõ és dugaszológépek elvitele jelentett problé-
mát; de a legnagyobb baj itt is a felemelt fogyasztási adó volt.37 Ugyanakkor a
sörgyár négy hónapon keresztül állt, s az 1914. évi termelésének alig 20%-át érte
csak el.38 Érdekes, és a késõbbi kárfelméréseknél is állandóan elõjött, hogy na-
gyon sokba került a tulajdonosoknak a szekvesztrum alóli feloldáshoz szükséges
vesztegetési összeg, amivel sikerült elérni a szabad gazdálkodás lehetõségét. A
két sörgyár egyébként a megszállás után fuzionált.39

A gépipar terén a belváros szélén lévõ Hamerli József Gép- és Vasöntödei
Rt-t emeljük ki, amely igen sajátos utat járt be a szerb megszállás alatt. A gyár a há-
ború végén gyorsan visszaállt a mezõgazdasági gépek és szerelvények gyártásá-
ra, illetve újra fellendült a vasöntés. Ennek hatására még nõtt is a nyereség, amely
1919-ben 82 000, az 1920-as évben mintegy 90 000 korona volt.40 Problémás volt
ugyanakkor a vasas munkások igen jól szervezett, radikális mozgalma, amikor is
látványos sztrájkokkal akadályozták a gyár mûködését. 1921 elején a gyár munká-
sai újra sztrájkba léptek, amire válaszként a tulajdonosok február 16-án bezárták a
gyárat, s a munkásokat elbocsátották. A részvénytársaság a szerbek kivonulása
után, s akkor is csak fokozatosan nyitotta meg újra az üzemet.

A nagyobb üzemek mellett említsük meg, hogy erõsen sújtotta a megszállás
a védtelen és kiszolgáltatott kisiparosokat és kiskereskedõket is. Pécsett az 1921.
évi kamarai felmérés szerint 5416 kézmûvesiparos (mester, segéd és inas) élt, va-
gyis a város népességének – a hozzátartozókkal együtt – mintegy 20%-át alkothat-
ták.41 A kézmûvesek a biztosabb megélhetés reményében társulatokba próbáltak
szervezõdni. Így például 1920 elején megalakult a Pécsi Iparosok Szövetsége,
amelynek célja a közös fellépés és a tagok megsegítése volt.42 A problémákat mu-
tatja, hogy a megszállás alatt mintegy 320 kisipari mûhely nem tudott mûködni
anyag- és valutahiány következtében.43
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35 Laky… i.m. 1923. 448. p.
36 Harcos Ottó: A Pécsi Pannónia Sörgyár története. Pécs, 1973. 131. p.
37 Laky… i.m. 1923. 449. p.
38 Szita… i.m. 1970. 1616. p.
39 Harcos… i.m. 1973. 130. p.
40 Kopasz… i.m. 1965. 46. p.
41 Pontos adataink, és így arányaink az 1920. évre nincsenek, mert az 1920. évi népszámlálást a megszállás

miatt csak 1921 végén tudták végrehajtani. Mindenestre az 1910–1921 közti népszámlálások adataiból le-
szûrhetõ, hogy kb. 4000–4500 fõvel csökkenhetett a háború és a megszállás éveiben a város népessége.
Lásd: Kaposi… i.m. 2006. 150. p.

42 Kaposi… i.m. 2006. 149. p.
43 Szita… i.m. 1970. 162. p.
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6./ A munkanélküliség és a szociális kérdések. A megszállás csaknem
három éve elmélyítette a korábban is meglévõ foglalkoztatási és szociális problé-
mákat. A szekveszter alá helyezett vállalatok és gyárak sok esetben visszafogták
termelésüket, és így jelentõs munkanélküliség alakult ki.44 1919. október végén
Pécsett 2754 fõ volt munka nélkül.45 A város tulajdonába lévõ üzemek segédmun-
kásainak 35–40%-a nem talált munkát magának, vagy éppen 50%-os fizetéssel
szabadságolt. Mindez természetesen erõsen radikalizálta a helyi munkáságot: a
megszállás 33 hónapja alatt 199 sztrájk zajlott le, amelyek között különösen az
1919-es tavaszi általános sztrájk volt kiemelkedõ.46 Az is megállapítható, hogy
1920–1921 során a pécsi baloldalnak a megszállókkal való kokettálása súlyos gaz-
dasági zavarokat okozott a városban.

A jelentõs munkanélküliség együtt járt a kereslet csökkenésével. Rontotta a
munkavállalók esélyeit a hatalmas infláció is, hiszen az árak szinte folyamatosan
emelkedtek. Jól mutatja ezt a lisztárak esete. A Pécsett lévõ négy malomnak kellett a
város által igényelt lisztet leszállítani (ifj. Türr Mihály Hengermû Gõzmalom, Pécsi
Sertéshizlalda és Áruraktár Gõzmalma, Anna Gõzmalom, Hummel Ede Gõzmalma).
A malomtulajdonosok arról panaszkodtak, hogy a folyamatos piaci áremelkedés mi-
att az elõírt 30 koronás árban már lehetetlen kenyérlisztet forgalomba hozni, ahhoz
minimum 32 korona kell. Nem véletlenül írják, hogy ha nem lehet elérni a magasabb
árat, akkor „a gazdasági év legutolsó heteiben komoly zavarok állhatnak be a lisztel-
látás terén.”47 A statisztikai adatok alapján tény, hogy az infláció alatt a városi alkal-
mazottak és az üzemi dolgozók számára biztosított béremelés messze elmaradt az
infláció mértékétõl, ami fokozatosan romló életlehetõségeket hozott magával.48 Va-
lamennyire fékezhette az inflációt, hogy a városnak ármegállapító joga volt a város
területén forgalomba hozott alapélelmiszerekre, amely sok esetben nemcsak az
árra, hanem a péksütemények összetételére, súlyára is vonatkozott (például apró
péksüteményeket kizárólag nullás lisztbõl, fehér kenyeret fõzõlisztbõl lehetett készí-
teni stb.).49 A város kölcsönt vett fel azért, hogy a lakosság inflációs terheit csökkent-
se. Így például felvásárolta a 20 koronába kerülõ kenyérlisztet és a 35 koronába ke-
rülõ finomlisztet, s azt 10, illetve 20 koronáért adta tovább a kereskedõkön keresztül
a lakosságnak. Egy másik próbálkozás volt, amikor az ínségesek részére vásárolt a
város a napi árnál jóval alacsonyabban lisztet, s az így keletkezett deficitet 50 000
koronányi ínségadóként kivetette minden iparosra.50

A szociális helyzet romlása a város részérõl fokozott erõfeszítést igényelt. Ebbe
sok minden beletartozott. Gondoskodni kellett az ínségesekrõl: a városban számos
népkonyha mûködött. Az itt kóborló munkanélküliek, hajléktalanok kezelése ugyanak-
kor megnövelt rendõri erõt igényelt. Megnõtt a városban lévõ különbözõ segélyegyle-
tek, vagy éppen az árvákról gondoskodó jóléti intézmények szerepe. A szakszerveze-
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44 Ezt már láthattuk a Hamerli-gépgyár esetében is.
45 Szita… i.m. 1970. 162. p.
46 Szita… i.m. 1970. 162. p..
47 BML. IV. 1406. 1. doboz. Linder-féle élelmezésügyi iratok. 1921.
48 Szita… i.m. 1970. 162. p. (táblázat).
49 BML. IV. 1406. 2. doboz. 12111/1919. sz. irat.
50 BML. IV. 1407. Nendtvich Andor polgármester 1921. évi jelentése. 1921. 12. 16. 50. p.; illetve Pécs-Bara-

nya… i.m. 1928. 86. p.

75



tek próbálkoztak olyan termékforgalmazással, amit beszerzési áron adtak tovább
tagjaiknak.51 Katasztrofális volt a lakáshelyzet. A szocialista városvezetés 1920–1921
során több laktanyaépületet szükséglakássá alakított át. 1921-ben már a Lakits lakta-
nya betegló-istállójának padlását is felhasználták szükséglakásnak.52

Nendtvich polgármester megszállás utáni beszámolója szerint a közegész-
ségügy helyzete „balkáni színvonalra” süllyedt a szerb megszállás miatt. A romló fel-
tételek között sokan nem tudtak orvoshoz menni vagy éppen gyógyszert vásárolni;
ugyanakkor egyes gyógyszereket csak nagy nehézségek árán tudták beszerezni.
Érzékletes a beszámoló azon megjegyzése, amely szerint a veszett ebek által meg-
mart betegek korábban a budapesti Pasteur intézetbe kerültek gyógykezelésre,
most viszont a demarkációs vonal miatt kényszerszerûen a zágrábi intézetbe kerül-
tek, ahol nem volt megfelelõ az ellátás. Az állategészségügy szinte teljesen meg-
szûnt, 1921 elején már ragályos száj- és körömfájás is fellépett.53

Úgy gondoljuk, hogy az 1920. szeptember 13-án kelt, Kaposvárról keltezett, s
a honvédelmi miniszterhez írt jelentés reálisan mutatta be a város helyzetét, amikor
azt írta, hogy „Pécset gazdasági válság és ennek nyomán anarchisztikus állapotok
fenyegetik. A pénzintézetekben pénz nincs, a gyárak üzemei alig tarthatók fenn. A
munkanélküliség napról napra nõ. Fa és gabona teljesen hiányzik a városból”.54

A megszállás vége és Pécs kárai
Pécset (és Baranya megye megszállt részét) a teljes gazdasági, társadalmi

és politikai katasztrófától a szerbek kényszerszerû kivonulása mentette meg. 1921.
augusztus 20-án megtörtént a városi közigazgatás hivatalos átadása (egy nappal
késõbb a megyei is), majd pedig augusztus 22-én Sós Károly altábornagy vezeté-
sével a magyar nemzeti hadsereg csapatai bevonultak Pécsre, s ezzel a város 33
hónapos szerb megszállás után újra Magyarország részévé vált.55 A korabeli felvé-
telek szerint városi lakosság többsége valószínûleg õszinte lelkesedéssel üdvözöl-
te a bevonuló magyar katonákat. Ezzel párhuzamosan a szerbeket kiszolgáló hiva-
talnokréteg egy része elmenekült a városból.

A megszállás következményei tragikusak voltak. Az egyik elsõ lépés a károk
felmérése volt. A visszatért Nendtvich Andor polgármester hirdetményben tette
közzé augusztus 27-én, hogy a jugoszláv megszállás által okozott károkat be kell
jelenteni.56 A formanyomtatványok kitöltése viszonylag gyorsan haladt, így egy hó-
nappal késõbb, 1921. szeptember 28-án Laky Dezsõ kereskedelmi miniszteri taná-
csosnak már azt jelentették, hogy befejezték a károk összeírását.57 A polgármester
1921. december 22-én tárta a közgyûlés elé azt a jelentést, amelyben összegezték
a város által elszenvedett károkat. A végösszeg 54,4 millió koronát tett ki.
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51 Szita… i.m. 1970. 163. p.
52 BML. IV. 1406. 3. doboz. 13466/1921. sz. irat.
53 BML. IV. 1407. Nendtvich Andor polgármester 1921. évi jelentése. 1921. 12. 6. 31–32. p.
54 Válogatott dokumentumok a baranyai-pécsi munkásmozgalom történetéhez 1918–21 (Szerk.: Babics And-

rás – Szita László). Pécs, 1970. II. kötet. 93. p.
55 Pécs Lexikon II. 2010. 264. p.
56 BML Pécs város „C” ügyosztályának iratai. C 9358/1926. sz. irat.
57 BML Pécs város „C” ügyosztályának iratai. C 16482/1921. sz. irat.
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Láthattuk korábban, hogy nem csak a városnak voltak kárai. Legalább
ennyire lényeges, hogy sok önálló egzisztencia ment tönkre. Kisvállalkozások sora
csukta be kapuját, vagy keresett a vállalkozó más állást. A pénzintézetek egy része
is megsínylette a megszállást: az O-MB felszámolta pécsi intézményét; a Takarék-
pénztár pedig 740 000 korona kárt szenvedett.58 Súlyos megpróbáltatásokat oko-
zott a megszállás a közellátás terén is. Egy sor olyan nagyvállalat maradt a szerbek
után, amely megroggyant a megelõzõ idõszakban, családi cégek, üzemek alakul-
tak át részvénytársasággá.59 A Pécsi Kereskedelmi és Iparkamara felmérése sze-
rint a megszállás alatt a pécsi és a megyei üzemek az 1913. évi termelési szintjük
alig 30%-át érték csak el.60 A társadalom fizikai megpróbáltatásai, a bántalmazá-
sok lelki következményei is súlyosak voltak.

Az anyagi károk struktúráját vizsgálva fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy
a jugoszlávok által megszállt térségben felmerült károktól igencsak eltér a Pécs vá-
rost ért kár. E téren a korabeli statisztikusok hamar rámutattak több fontos tényezõ-
re. Az egyik, hogy a déli vidék megszállásának összes, vagyis 5 milliárd jugoszláv
koronát kitevõ kárából Pécs aránytalanul sokkal, mintegy 1,15 milliárd koronával
(kb. 19%-kal) részesedett. A másik, hogy a déli területekre vonatkozóan a legna-
gyobb kártétel egyértelmûen a mezõgazdaságot (fõleg a nagybirtokokat) érintette,
ezzel szemben a pécsi gazdaság esetében a magánipar és magánkereskedelem
járt nagyon rosszul. A harmadik részben ehhez kapcsolódik: Pécsett sokkal kiseb-
bek voltak az állami és az igazgatási szektor kárai, mint a magángazdaságé.61

A felsorolt gazdasági nehézségeken túl maradtak olyan elemek is, amelyek a
továbbiakban is megnehezítették a város életét. Az egyik ilyen elem a „vörös Pécs”
szindróma, hiszen a konzervatív hatalomnak a korábbi Linder-féle szocialista uralom
miatt Pécs a késõbbiekben nem tartozott a kedvenc városai közé. A másik probléma
a jóvátételhez kapcsolódott. A DGT termelésének jelentõs részét korábban is a szer-
bek vitték el, ami a megszállás után is folytatódott, hiszen Magyarország jóvátétellel
tartozott az SHS-királyságnak, amit öt éven keresztül folyamatos szénszállításokkal
teljesített: minden munkanap után 88–100 vagon szenet szállítottak el a Pécs kör-
nyéki bányákból. A kötelezettség csak 1926. szeptember 12-én járt le, aminek ered-
ményeképpen összesen 11,9 millió métermázsa szenet szállítottak ki az országból,
vagyis a mecseki szénmedence másfél évnyi termelési nagyságrendje került ki az
országból. Ezt követõen az elszámolások miatt még 1927-ben is szállítottak vala-
mennyit, így a jóvátételi szén összmennyisége 12 482 200 mázsa lett.62

Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy Pécs a megszállás ellen nem tehetett
semmit, a helyzetet kényszerszerûen elszenvedte, ugyanakkor az ebbõl fakadó
nehézségeivel hosszú távon együtt kellett élnie, s ez behatárolta a város gazdasá-
gi fejlõdésének lehetõségeit a két világháború közötti korszakban.
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58 Siptár… i.m. 1997. 60. p.
59 Kaposi… i.m. 2006. 163–166. p.
60 Szita… i.m. 1970. 162. p.
61 Mike Gyula: Az ellenséges megszállás okozta károk = Magyar Statisztikai Szemle, 1923. 9–12. szám, 410.

p.; illetve: Laky… i.m. 1923. 423. p.
62 Papp László: A Pécs vidéki szénmedence termelése = Statisztikai Szemle, 1928. 417. p.; illetve egy kiegé-
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A KIÉLESEDETT OSZTÁLYHARC JEGYÉBEN
AZ ÚJ RENDBEN FÉLSZEGEN,
ÜGYEFOGYOTTAN MOZGUNK

Arató Jenõ visszaemlékezései 1945–1959. I. rész

A háború okozta válságos helyzet, s a kommunista diktatúra térnyerése
Egész más várost találok itthon, mint amelyet nyolc hónappal ezelõtt elhagy-

tam. Az a réteg, amely valamikor politikailag vezette, társadalmilag irányította a vá-
rost, eltûnt. Prominens tagjai börtönben, internálótáborban, vagy rendõri felügyelet
alá helyezve, részben elmenekültek, s valahol idegenben bujkálnak. A jobboldali
pártok megsemmisültek, a régi társadalmi egyesületek beszüntették mûködésü-
ket, helyiségeiket különbözõ demokratikus pártok foglalták el. Egyedül a Katho-
likus Kör mûködik. A régi magyar sajtó helyébe új lapok lépnek, amelyek a demok-
ratikus rend, gondolat és eszme világát képviselik. Pécsett helyi újság négy van, a
naponta megjelenõ Új Dunántúl (kommunista), Dunántúli Népszava (szociálde-
mokrata), Független Nép (kisgazda) és a hetente megjelenõ Pécsi Szabad Szó
(parasztpárti). Igen élénk politikai élet folyik, amelyben a Nemzeti Függetlenségi
Frontba tömörült demokratikus pártok játszanak nagy szerepet. Ennek a harcnak
az eszközei az Igazoló Bizottságok, az internálótáborok és a Népbíróság. A város
és a megye élén dr. Boros István fõispán áll, aki az elsõ világháborúban orosz hadi-
fogoly volt, felesége orosz nõ. A polgármester Tolnai József volt szociáldemokrata
párttitkár, a megye alispánja Keserü János, aki korábban a megyénél szolgált, de
alacsony származása miatt csak a szolgabíróságig vitte.

A város külsõ képe a régi. Pécs baj nélkül megúszta a háborút, komoly légi-
támadás nem érte, a város körül 1944 novemberében folyt harcok komolyabb kárt
nem tettek benne. A Széchenyi teret parkosították és telerakták padokkal. A Pécsi
Takarékpénztár épületének emeleti erkélyén egész nap hangszóró harsog, ható-
sági rendeleteket, utasításokat meg híreket közöl. A falakon demokratikus propa-
gandaplakátok kiabálnak és vörös festékkel felmázolt kommunista jelszavak piros-
lanak. Itt is, ott is ötágú piros szovjet csillagok, kitûzött piros zászlók láthatók. A
kirakatokban Lenin, Sztálin, Rákosi képei, a Széchenyi téren kommunista és szoci-
áldemokrata faliújságok és a Vörös Hadsereg plakátjai és fényképei. A városban
orosz és bolgár katonaság állomásozik. A rendõrségi palota egy orosz hadtestpa-
rancsnokság hadiszállása, a Széchenyi téri Eizer Házban1 pedig az orosz várospa-
rancsnokság székel. Az utcákon orosz és bolgár katonák jönnek-mennek, orosz és
bolgár katonai autók szaladgálnak. Magyar gépkocsi egy sincs a városban, mind
elvitték a németek, de még csak lovas kocsit sem látni. A bolgárok 1945. augusztus
vége felé elvonulnak a városból, az oroszok egy darabig még itt maradnak, 1946
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1 Tulajdonképpen a Széchenyi tér 13 sz. (Megye u. 1. és Plébánia köz 2.) alatti épületrõl van szó, ami
1885-tõl Eizer János és neje tulajdona, azóta Eizer-féle házként is említik (ma Boldogság Háza). Madas
József: Pécs Belváros telkei és házai. Adatgyûjtemény. Pécs, 1978. 660. p. Pécs Lexikon II. Pécs, 2010.
Fõszerk.: Romváry Ferenc. 241. p.
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tavaszán aztán õk is elvonulnak. Az utcákon nap közben elég nagy az élénkség, de
délután három órától kezdve elcsendesedik a város. A közbiztonság rossz, rablá-
sok, betörések sûrûn fordulnak elõ, a kis létszámú demokratikus rendõrség nem
tud megbirkózni a bûnözõkkel. Nagyon sokan hiányoznak a városból, nincsen csa-
lád, amelynek egy vagy több tagja ne hiányozna. A katonaköteles férfiak angol,
amerikai, vagy orosz hadifogságban vannak. Mások meg valahol külföldön bolyon-
ganak. Persze hiányoznak a zsidók, a szerencsétleneket kihurcolták Németor-
szágba, s legnagyobb részük nem jött vissza. Elpusztultak a különbözõ halál- és
megsemmisítõ táborokban. A pécsi zsidóságnak csak egy kis töredéke, a 6000
emberbõl pár száz ember került csupán haza.

Egyébként az élet nagyon nehéz. A háború által elpusztított országban jófor-
mán minden hiányzik. Súlyosbítja a helyzetet az infláció, a pengõ mellett egy dara-
big forgalomban van a Vörös Hadsereg pénze, de ez sem sokkal jobb a pengõnél.
[…] Az élet központjában a táplálkozás, az élelmiszerek beszerzése áll. Nincsen
liszt, zsír, cukor, hús, só és még a végtelenségig sorolhatnám, hogy még mi min-
den nincsen. A kenyérrel folyton bajok vannak. Néha napokon át nem kapunk ke-
nyeret, ha van is, csúnya fekete, savanyú kenyeret kapunk. Utóbb bevezetik a sár-
ga, morzsalékos kukoricakenyeret. Majd hetenként kétszer nem kenyeret, hanem
kukoricalisztet adnak. A legfõbb problémán az, hogy hol és hogyan szerezhetjük
be a szükséges élelmi cikkeket, mindenki lót-fut, szalad, vagy sorban áll a boltok
elõtt. A boltok kereskedelmi tevékenysége megszûnt, egyszerû kiosztó szervvé
váltak. Az utcák, a házak gondozatlanok, piszkosak, elhanyagoltak, az aszfalt töre-
dezett, felszakadozott. Az utcákon mozgó emberek soványak, beesett arcúak, a
ruha csak úgy lóg róluk. A nyomorúságról vallanak az agyonstrapált, foltozott,
rossz ruhák, rongyos cipõk, a kopott félig civil, félig katonai egyenruhák, amelyeket
a háborúból hazakerültek viselnek egyéb híján. A hangulat fáradt, keserves, nyög-
jük az elveszített háború katzenjammerét.2 Szórakozóhelyek nincsenek, egyedül a
mozik játszanak. Azok is legtöbbször üresek. Minden társas összejövetel meg-
szûnt, az emberek, családok nem járogatnak egymáshoz, mindenki otthon ül, ele-
inte még rádió sincs. Amikor a Vörös Hadsereg bevonult, minden rádiót be kellett
szolgáltatni, csak 1945 végén adják vissza.

Az életbe csak a politika hoz mozgalmasságot, amely mindent áthat. Min-
dent politikai szemszögbõl néznek. Még a legjelentéktelenebb dolognak is politikai
jelentõséget adnak. A nyomorúságos gazdasági helyzet csak 1946 nyarán változik
meg. 1946. augusztus elsejével életbe lép a forint. A sok papírszemét, amit pénz-
nek csúfoltak, eltûnik, s újra komoly értékkel bíró pénzünk van. Ha kevés is, mert a
kormányzat erõs deflációt3 csinál, ezzel védi a forintot az esetleges támadások el-
len. S hogy újra rendes pénzünk lesz, megjelennek az árucikkek a boltokban, ismét
lehet árut kapni. A piac, amely eddig üres volt, ismét visszanyerte régi képét. Na-
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gyot javultak az élelmezési viszonyok, hetente egyszer-kétszer már húst is lehet
kapni. Egyre több autó szaladgál a városban, s megjelennek az autóbuszok is, és
lassanként egy széles körû autóbusz-hálózat épül ki a városban, amely összeköti a
város külsõ részeit, sõt még a hegyet is a belvárossal. 1948 politikai tekintetben
hoz nagy változást. A koalíció, s vele a pártok megszûnnek, a hatalmat a Kommu-
nista Párt [pontosabban a Magyar Dolgozók Pártja] veszi kezébe, és a párt vezeté-
sével megkezdik a szocialista Magyarország felépítését. […] A régi közigazgatást
teljesen felszámolják. Zavaró momentumok persze voltak bõven. Ilyen volt az éve-
ken át tartó hidegháború, amely Nyugat és Kelet között kialakult. Örökké rettegni
kellett attól, hogy a hidegháború egyszer csak valóságos háborúvá alakul át. Állan-
dóan fenyegetett a harmadik világháború, az egész világot pusztulással fenyegetõ
atomháború veszélye. S ilyen zavaró momentum volt a Rákosi-féle személyi kul-
tusz eluralkodása, amely szûk és merev dogmatizmusával, örökös gyanakvásával
és gyanúsításaival a fojtó bizalmatlanság megteremtésével, osztályharcos gyûlöl-
ködésével, deportálásaival, nyugdíj-megvonásaival, ártatlan emberek meghurco-
lásával, alaptalan és hazug pereivel súlyosan nehezedett a kommunistákra és nem
kommunistákra egyaránt. […]

Az 1950 utáni évek Pécs nagy fejlõdésének évei. 1945 után hihetetlen la-
kásínség uralkodik a városban. Mindenféle emberi lakás céljaira alig alkalmas
zugban, szobákra bontott lakásokban családok zsúfolódtak össze, családok tö-
mege élt a társbérlet poklában. Mindez szükségessé teszi az építkezések megin-
dítását. Új városrészek épülnek fel, szinte egy egész új város keletkezik az egy-
kori repülõtér területén (Újmecsekalja), aztán kinn Meszesen. De ezeken az
építkezéseken kívül mindenütt folynak közületi építkezések. Új házcsoportok, új
utcák épülnek mindenfelé a városban, ha a város valamelyik részén régebben
jártunk, nem ismerünk rá a környékre, annyi új, nagy ház épült ott. Százával épül-
nek a magánosok által emelt családi házak, beépül a Magaslati út. Fenn a Mecse-
ken egyik villa épül a másik után. A növekvõ iparosodás, az uránbánya nagysza-
bású fejlesztése újabb és újabb ipartelepek létesítése a lakosság nagyarányú
megnövekedését hozzák magukkal. Most már 120–130 000 körül jár a város
lakosainak száma. A város megnövekedése, a lakosság számának emelkedése
rendkívül mozgalmassá teszik a város képét. Pécs nagyváros lett, a nagyváros
minden kulturális igényével. Színház, mozik, könyvtárak, tudományos intézetek,
szimfonikus zenekar, énekkarok, hangversenyek, képzõmûvészeti kiállítások,
elõadások, kulturális rendezvények, legkülönbözõbb iskolák teszik kulturális szem-
pontból is jelentõs várossá Pécset. A régi értelemben vett társas életrõl beszélni
nem lehet. Akkor, amikor a férfiak mind dolgoznak, s a nõk nagy része is ezt teszi,
látogatásokat tenni, fogadni, társas összejöveteleket tartani nemigen lehet. Sok
szórakozóhely, táncos hely, presszó van a városban, az emberek itt találkoznak,
itt szórakoznak. A társas életet talán a nagy számban elterjedõ televízió pótolja,
amelyre beköszöntenek a család jó barátai is.
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Változások a munkahelyen, s a város többi jogszolgáltató szerveinél
Hazaérkezésemet követõ napon felmegyek a táblára,4 jelentkezem dr. Jäger

Béla táblai elnöknél, aki nagy örömmel fogad. Egyelõre munkába állítani nem tud, s
kéri, azonnal adjam be igazolási kérelmemet a városházán. Mindenki ellen, aki vala-
milyen állást, vagy tisztséget töltött be, igazolási eljárást kell lefolytatni. A különbözõ
pártok küldöttségébõl alakult igazoló bizottság a vizsgálat lefolytatása után 1945.
aug. 16-án megtartott igazolási tárgyaláson simán igazolt. Átesve az igazoláson,
1945. augusztus 30-án újból elfoglalom a helyemet az ítélõtáblán. Hát bizony az egy-
kori táblának csupán egy töredékét találom meg. Itthon vannak dr. Jäger Béla táblai
elnök, akinek 1944 decemberében a kanizsai internálótáborból különbözõ kalandok
után sikerült hazajönni, dr. Páva István táblabíró, aki 1944 novemberében letette az
uniformist és itthon maradt. Továbbá dr. Harsányi Imre, dr. Boros István táblabírák,
dr. Kocsis Mihály elnöki titkár és dr. Sigora László tanácsjegyzõ. Ezekbõl áll a tábla,
most az itthon lévõk száma velem növekszik. Tekintettel az alacsony létszámra, a
táblán csupán egy tanács mûködik, amelynek az elnöke dr. Páva István táblabíró. A
tábla épületének egykori nagy csendje, hûvös elõkelõsége megszûnt. A tábla épüle-
tét telezsúfolták mindenféle más hivatallal, s most örökös jövés-menéstõl, emberzsi-
vajtól hangosak a folyosók. Kevés a hely, és bennünket bírákat kettesével, hármasá-
val raknak össze egy-egy szobába.

Múlik az idõ, és lassan-lassan hazajönnek a hiányzó bírák. Egyik egy hadifo-
golytáborból jön meg, másik egy osztrák menekülttáborból, a harmadik pedig vala-
mely más helyrõl, ahol kivárta a viharos idõk elmúlását. Az év végére mindenki
megjön, csak dr. Tulok Jenõ fõügyész hiányzik, aki Németországban tartózkodik.
1946 elején már annyian vagyunk, hogy a tábla újra a három polgári és két büntetõ
tanáccsal dolgozhat. Én a régi tanácsomba, a polgári III-as tanácsba kerülök,
amelynek elnöke dr. Páva István, akit 1946 augusztus elsejével táblai tanácselnök-
nek neveznek ki. Egyébként nagyon nehéz körülmények között hivatalnokosko-
dunk. Benne élünk egy borzasztó inflációban, tele vagyunk bankjegyekkel, ame-
lyek már akkor a felét, negyedét érik, amikor megkapjuk õket. Eleinte havonta
kapjuk a fizetést, utóbb kéthetenként, vége felé ötnaponként fizetnek. S a pénzért
nem lehet semmit sem kapni, üresek a boltok, üres a piac. Legnagyobb gondunk az
élelmiszerek beszerzése. Nem a hivatal, a perek foglalkoztatnak bennünket, ha-
nem egyedül az, hol és mit lehet kapni. Alig vagyunk a hivatalban, vagy sorban ál-
lunk valamelyik bolt elõtt, vagy élelem után szaladgálunk. Kenyeret a táblán ka-
punk, a táblabíró urak naponta felváltva nagy kosarakban maguk cipelik a fekete és
rossz kenyeret a Kisrókus utcai Burits pékségbõl. Csak aranyért, ruháért, cipõért
lehet valami komoly dolgot kapni. Feleségem aranyláncát, ékszereit grammonként
szétvagdossa, hogy a falusiaktól ennivalót, lisztet, zsírt tudjunk venni. Mindenki
éhes, mindenki sovány, s kopott ruhákban, rossz cipõkben járunk. Ez a nyomorú-
ságos helyzet csak a forint bevezetésével szûnik meg. A fizetésem havi 548 forint
lett, s ebbõl már mégis meg lehet élni.
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Még jobban megnehezíti hivatali munkánkat a politika, amely, mint mindent,
a bíróságot is áthatja. A bírákat politikai szempontból értékelik. Milyen a bíró hozzá-
állása a demokráciához, fõleg pedig hogyan érvényesülnek ítéleteiben a politikai
szempontok, pártszempontok. S örökösen félnünk kell attól, hogy valamelyik nem
tetszõ ítéletünk miatt mint reakcióst kidobnak állásunkból. Egy-két ember belép a
kommunistákhoz, többen belépnek a Szociáldemokrata Pártba. A bírák zöme
azonban tartózkodik a politikai mozgalmakban való aktív részvételtõl. Sokkal mé-
lyebben bennünk gyökerezik a belénk nevelt elv, hogy a bíró tartsa távol magát a
politikától, hogy sem nagyobb számmal belépnének a különbözõ pártokba. Azt
minden további nélkül elfogadjuk, hogy az ítéleteket többé nem a „Magyar Szent
Korona nevében”, hanem a „Magyar Állam nevében” hozzuk. De általában az új
rendben félszegen, ügyefogyottan mozgunk. […] Makó táblai elnök 1948. január el-
sejével megbízott az örökösödési és dologi perekkel foglalkozó I. Polgári Tanács
vezetésével. Örülök a megbízásnak, de dicsõségem nem tart sokáig, 1948 márciu-
sában felhozzák a táblára dr. Tõrös Elek törvényszéki tanácselnököt, egy megle-
hetõsen kietlen természetû, mogorva különcöt. S mert Tõrös a Szociáldemokrata
Párt tagja, engem elcsap Makó, s helyettem Tõröst állítja a tanács élére. Makó táb-
lai elnök egyik baklövést a másik után követi el, végül is a helyzete a tábla élén tel-
jesen lehetetlenné vált, s 1948. július 5-én felmentették és nyugdíjba küldték. Na-
gyon súlyosan fizet a rövid ideig tartó táblai elnökségéért. A két munkáspárt
egyesülésekor mint karrieristát kizárták a pártból, beszüntetik nyugdíját is. Utódjá-
vá dr. Kocsis Mihály pécsi törvényszéki elnököt nevezték ki. Kocsist már más fából
faragták, nagy tudású, igen eszes ember, büntetõjogi egyetemi magántanár, tudá-
sát, képzettségét valamennyien respektáljuk. A kommunista párt tagja, s mint a
párt exponense kerül a tábla elnöki székébe, s erélyes kézzel végrehajtja a bíró-
ságnak a pártvonalba való állítását.

A jelszó: a bíróság az osztályharc éles fegyvere. A bíróság polgári és büntetõ
ügyekben hozott ítéleteivel harcolt az egykori uralkodó osztályhoz tartozók ellen. A
kulákoknak kinevezett módos parasztok ellen, a kapitalistáknak kinevezett jobboldali
iparosok ellen, s ezt a harcot Kocsis vezette. Az ítélkezéseknek harci eszközzé való
lefokozása az utasításra való ítélkezés, a másfajta bíráskodáshoz szokott bírákban
súlyos lelki válságot idézett elõ. A legtöbb ember menekülne a bíróságról, csak a ke-
nyér, a család megélhetése tartja vissza és kényszeríti õket arra, hogy belsõ lázadá-
saik dacára csinálják a dolgukat úgy, ahogy megkövetelik tõlük. Kocsis bevezette a
politikai oktatást is. A szombatot kinevezte „mozgalmi napnak”, reggel sajtóismerte-
tés, vagyis a kommunista Szabad Nép cikkeinek taglalása. Utána marxista ideológi-
ából konferencia, amelyet Kocsis maga vezetett. Havonta az anyagból vizsgáztatás,
felelünk, mint az iskolás gyerekek. 1948. október 15-én dr. Páva Istvánt, a III. tanács
elnökét nyugdíjazták, s Kocsis elnök engem bízott meg a tanács vezetésével. A ta-
nácsban, mint azelõtt, most is kötelmi, kártérítési stb. pereket tárgyalunk. Mint ta-
nácsvezetõnek nagyon kényelmes lett a helyzetem, a beérkezett pereket szignálom
az elõadó bírákra, a tárgyalás elõtt átnézem a tárgyalásra kerülõ pereket, irányítom a
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tanács munkáját, az ítélkezést, revideálom az elõadó bíró által írásba foglalt ítélete-
ket – ez az én munkám. 1949. október végéig polgári tanács vagyunk. A polgári
ügyek annyira megfogyatkoztak, hogy elegendõ lesz két polgári tanács az ügyek in-
tézésére. Ezért az elnök rendeletére 1949. november elsejével büntetõ tanáccsá
alakultunk át, tanácsom a IV. büntetõ tanács lett. […] Komoly politikai perek hála Is-
ten nem kerülnek elénk, de van-e mostanában olyan per, amely nem politikai? Nem
politikai per, ha a kuláknak kinevezett gazda egy nappal korábban vet el vagy arat le,
vagy, ha a cukorrépát két centiméterrel közelebb vagy távolabb ülteti el egymástól,
vagy ha a szántás két centiméterrel kevéssé mély, mint az elõírás, és ezért szigorú-
an meg kell büntetni? Be kell csukni, és mennyi, de mennyi ilyenféle ügyünk van.

1949 végén be kellett nyújtani valamennyiünknek, akik betöltöttük a 35. szol-
gálati évet, nyugdíjazási kérvényünket. Benyújtom én is, és aggodalommal várom,
hogy mi történik velem. Nem történt semmi, visszatartanak a szolgálatban, és így
továbbra is megmaradhatok állásomban. Az 1950-es év azzal köszöntött be, hogy
az õsi „ítélõtábla” és „kúria” elnevezéseket megszüntették, s átalakultunk „felsõbí-
rósággá”. Az én tanácsomhoz is bevonult két népi ülnök, akiket kéthavonta újabb
ülnökök váltottak le. Gyári, bánya-, üzemi stb. munkások, munkásnõk ezek, leg-
többnyire párttagok, akiket a pártban elõzetesen keményen kiiskoláztak. Ehhez ké-
pest zord arccal és azzal a kemény elhatározással jönnek, hogy irgalmatlanul le
fognak csapni a kulákokra, az osztályellenségekre és más hasonló gonosztevõkre.
Akkor aztán a tárgyaláson szemük elé tárul a végtelen emberi nyomorúság, amikor
látják, hogy a bíróság elé került kulák, osztályellenség nem gonosztevõ, nem sza-
botõr vagy valami ilyesféle, hanem a legtöbb esetben saját hibáján kívül bajba ke-
rült szerencsétlen. Például az apa és a fiú már börtönben ül, az otthon maradt öreg
„kulákasszony” meg képtelen elvégezni a gazdasági munkát, s hiába könyörög a
tanácsnál segítségért, nem kap. Akkor az ülnökök mindenkit fel akarnak menteni,
vagy valami csekély büntetést akarnak kiszabni, de az ítéletekért, mint szakbírákat,
minket vonnak felelõsségre. A politikai követelményekrõl nem világosítottuk fel, s
nem gyõztük meg a népi ülnököket. Folyton tusakodnunk kellett a népi ülnökökkel,
hogy a kívánt ítéletet meghozhassuk. Hogy én ezt milyen lelki gyötrelmek között te-
szem, mennyire tele vagyok undorral, kétségbeeséssel, mondanom sem kell. Ha a
család nem lenne, ha valami megélhetésem lenne, vagy legalább 10–15 évvel fia-
talabb lennék, mennék a bíróságtól, de rögtön. Ezekben az években feltûnõen sok
a személyi változás a felsõbíróságon. Nyugdíjba küldik az embereket, vagy politi-
kai okokból nyugdíj nélkül elküldik õket. Jönnek helyettük mások, jönnek helyettük
új emberek, de ezek is sokat változnak. Általában a felsõbíróság életében nyoma
sincs annak a baráti légkörnek, kedélyes hivatali életnek, mint ami valamikor diva-
tozott. Az állásukért való örökös rettegés, a sok kellemetlenkedés, a nehéz viszo-
nyok, amely között éltünk és ítélkeztünk, kedélytelenné tette, besavanyította az
embereket. Az új emberek iránt sem tudunk felmelegedni, pláne azok iránt, akik va-
lamennyien vidékrõl jöttek, és akiket alig ismerünk. A régi bíróságok családi össze-
jövetelei megszûntek, megszûntek a hivatali vizitek is. A hivatalon kívül abszolút
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nem érintkezünk egymással. Bent a hivatalban is csak azokkal tartunk szorosabb
kapcsolatokat, akikkel régebbrõl is jó barátságban voltunk. De ezt a hideg, merev
hangulatot ez sem oldja fel. […]

Örömök, bánatok családi életében
Amilyen meglepetésszerûen érkezem haza, ugyanolyan meglepetéssze-

rûen jön meg 1945. november 5-én Laci. Hosszú, nyurga, sovány, egyenruhája
foltos, piszkos. Minden felszerelése egy zsákvászonból készült tarisznya, amely-
ben kevés holmiját hozza, de mosolygós, jókedvû, s örül, hogy itthon van. Márci-
us 29-én fogták el az amerikaiak Németországban, kivitték Franciaországba,
ahol négy táborban is volt, sokat koplalt, nélkülözött, de egészsége, kedve töret-
len maradt. Mi nagyban örvendeztünk, hogy a három fiú közül legalább az egyik
itthon van, s várjuk a másik kettõ hazaérkezését. Szegény anyósom nem érte
meg a hiányzó és annyira várt két unokája hazatérését, mert 1946. január 4-én
váratlanul meghalt. Évek óta beteg volt, bélrákja volt, de betegségével erõsen tar-
totta magát, végül is nem a rák ölte meg, hanem a gyenge szíve. […] 1946. május
12-én nagy örömünk van, táviratot kaptunk Bélától, Szombathelyen adta fel, meg-
érkezett Magyarországra, s pár nap múlva itthon lesz. Május 14-én tényleg meg
is érkezett. Angol fogságban volt, az eselheidi táborban jól ment a sora, s ez meg
is látszott rajta, jó színben van, erõs, egészséges, kicsattanó arcú, neki ugyan
nem ártott a hadifogság. Május 14-én megjött Béla, s 15-én óriási meglepetés ért,
megérkezett Miklós, francia fogságban volt. A rennes-i táborból jött, voltak nehéz,
koplalásos hónapjai, de az utolsó idõkben feljavult az élelmezésük, s egy kis húst
szedett fel magára. Vékony, de nem néz ki rosszul. Ahányan voltunk, annyiféle
hadifogságban voltunk; én orosz, Miklós francia, Béla angol, Laci amerikai hadi-
fogságban, de a jó Isten hazahozott valamennyiünket, s most boldogok vagyunk,
hogy újra együtt van az egész család.

A fiúk kipihenik magukat, boldogok, hogy itthon vannak, aztán elkezdünk
gondolkozni, hogy mi legyen a gyerekekkel. Miklós dolga a legkönnyebb, joghall-
gató volt, most folytatja tanulmányait a pécsi egyetemen, s 1947. június 27-én cum
laurea almae matris,5 ünnepélyesen doktorrá is avatják. Béla beadja kérvényét a
mûegyetemre, de nem veszik fel. Erre beállt a Neidhart író- és számológép-
mûszerészhez tanulónak. Nála dolgozott, felszabadult, s most mint mûszerészse-
géd jelentkezik a Mûegyetemre a segédlevél birtokában, fel is veszik. Nehéz gond
ez nekünk, minden erõnket össze kell szednünk, hogy fedezni tudjuk pesti tanítta-
tásának költségeit. Szerencse, hogy kitûnõ tanuló, ösztöndíjat kap, s ezzel csök-
kennek költségei. 1952-ben mérnöki oklevelet nyer, rövid ideig az Élelmiszeripari
Tervezõ Irodában dolgozik Budapesten, majd innen átkerült a Bányaipari Tervezõ
Intézethez, s azóta is itt dolgozik.

Laci beállt a pécsi Sopianae Gépgyárba tanulónak, ahol egy évet dolgo-
zott, utána felvették a pécsi Fém- és Villamosipari Iskola villamosipari tagozatára,
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s azt végezte el. 1949-ben érettségizett, utána mint technikus a Pécsi Szénbá-
nyászati Trösztnél dolgozott, elõbb Vasason, majd Pécsbányatelepen, aztán Õ is
felkerült Pestre, a Villamos Berendezés és Készülék Mûvekhez, és évek óta en-
nek Tervezõ Irodájában dolgozott. Csaba 1947-ben elkezdte az általános iskolát,
a Belvárosi Általános Iskolának lett a tanulója. 1945 vége felé megnövekszik a
családunk, hazajönnek Wiezingerék. Sógoromat, Wiezinger Jenõt Ungvárra ne-
vezték ki pénzügyigazgató-helyettesnek. Az oroszok elõrenyomulásakor kény-
telenek voltak bútoraik hátrahagyásával elmenekülni, ahelyett, hogy hazajöttek
volna, Pestre mentek. Pesten átélték az ostrom szörnyûségeit, s még azt is el-
vesztették, amit sikerült magukkal Ungvárról elhozniuk. Amikor a viszonyok nor-
malizálódnak és újra lehet utazni, hazajönnek Pécsre, Jenõ a Pécsi Pénzügy-
igazgatóságon kapott állást. Átadtuk neki az egyik szobát, s ettõl kezdve közös
háztartásban élünk együtt a családi házban. Családi életünk boldog és harmoni-
kus. Boldogok vagyunk, hogy szétszakadt családunk oly sok megpróbáltatás
után együtt van, s mindegyikünk megtalálta a maga pályáját. Gondunk persze
van bõven, különösen a szörnyû inflációs idõkben a nap-nap utáni megélhetési
gondok igen nehézzé tették életünket.

1950. december 8-án nagy csapás ér bennünket. Meghalt édesapám. Ki-
lencven éves koráig nagyon jól tartotta magát, s akkor következett be nála a lassú
hanyatlás. Szellemi frissességét megõrzi ugyan, de egykori délceg tartása lassan-
ként meghajlik, rosszabbodik a hallása, látása. Felvetõdik a gondolat, meg kellene
operálni. Elvittük dr. Boros szemészprofesszorhoz, aki alaposan megvizsgálta és
vállalta az operációt, amely sikerült, de az operatív beavatkozás olyan ütést mért
az elaggott szervezetre, hogy magához térni, meggyógyulni nem tud. Többet alig
tért magához, és december 8-án hajnalban, 94 éves korában csendesen elpihent.
Idõs ember volt, hozzászoktunk a gondolathoz, hogy apánktól meg kell válnunk, és
mégis nagyon fáj az elvesztése. Családunk feje elment, s bár idõs emberek va-
gyunk, valamiképpen mégis árváknak érezzük magunkat. December 9-én temet-
jük, édesanyám egyedült maradt Böske húgommal.

A város kulturális élete 1945 után
De aztán túlesünk ezeken a nehéz idõkön, s valamivel könnyebb lesz életünk.

1947. augusztus 28-án feleségemmel ezüstlakodalmat ünnepeltünk, esketõ papunk
Hajós György (most már kanonok) áld meg bennünket a székesegyház Corpus
Christi-kápolnájában, ahol egykoron hûséget esküdtünk egymásnak. Együtt van az
egész család, fiaim, szüleim, testvéreim, s együtt mondunk hálát Istennek, aki óvott,
védelmezett bennünket egész életünkön át. Egyébként csendben, visszahúzódva
élünk. Tagja vagyok a Katholikus Körnek, egy ideig még mûködik, esténként idejáro-
gatok beszélgetni, újságot olvasni. 1949 szeptemberében aztán a Katholikus Kört is
feloszlatják, és ezzel megszûnik ez a szórakozásom is. Anyagi körülményeink las-
san annyira javulnak, hogy már színházra is telik. 1947–1949 években üzemi bérle-
tet váltok, s ezekben az években hetente-kéthetente járunk színházba. A színházat
is államosították, és ezzel igen nagy változásokon ment át. Korábban a színház üzlet
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volt, a színigazgató üzlete, aki minél kevesebb befektetéssel minél több hasznot
iparkodott a színházból kihozni. […] A színház többé nem üzlet, hanem kulturális té-
nyezõ, az igazgatók (Székely György, Lendvai Ferenc, Szendrõ József stb.) nem üz-
letemberek, hanem egy kulturális intézmény felelõs vezetõi. Kéthetente változnak a
darabok, egyik alkalommal operettet, másik alkalommal drámát adnak elõ. Így egy
hónap áll a bemutatásra kerülõ darab elõkészítésére. Sok-sok próba elõzi meg a be-
mutatást, kitûnõ rendezõk szabadon érvényesíthetik mûvészi elgondolásaikat. A
díszletekrõl és a jelmezekrõl a színház gondoskodik, s a darabok igen szép kiállítás-
ban mennek. A színház anyagi bázisát az üzemi bérletek képezik, amelyeket az
egyes vállalatoknál, üzemeknél stb. a vállalati szervezõk gyûjtenek össze. Az üzemi
bérletek állandó bevételt jelentenek a színháznak, amellyel tehát számolni lehet,
amellett biztosítják az elõadások látogatottságát is. Mégsem egészen közömbös,
hogy telt vagy félig üres nézõtér elõtt folynak le az elõadások. S a színház kulturális
szerepe nem csupán a városra korlátozódik, hanem kiterjed az egész megyére. A
színház részlegei állandóan tartanak elõadásokat a járási székhelyeken, sõt a na-
gyobb falvakban is. Sok jeles színész mûködik a pécsi színtársulatnál, akik Pestre
kerülve országos hírnévre tesznek szert, de közülük is kiemelkedik Bessenyei Fe-
renc. Ez a nagyszerû színész, aki több éven át játszik a pécsi színpadon, s jelenleg
Budapesten a Nemzeti Színház jeles mûvésze, a nagy magyar színházi hagyomá-
nyok hû õrzõje. A színház mellett elég gyakran járunk moziba is, a jobb filmeket min-
dig megnézzük. A képzõmûvészeti kiállításoknak szorgalmas látogatója vagyok. A
pécsi mûvészek közöttük Martyn Ferenc, Gádor Emil, Kelle Sándor, Gebauer Ernõ, s
az öreg Nikelszky Géza stb. jelentõs mûvészi klasszist képviselnek, de mellettük sok
nagyon tehetséges fiatal mûvész tûnik fel és szerez megbecsült nevet magának a
városban.

Mint mindig, most is sokat olvasok, iparkodom tájékozódni az új világeszme
gondolatvilágában, nagyon érdekel a szovjet irodalom, amelytõl eddig teljesen el
voltunk zárva. Arról le kell mondanom, hogy könyvtáramat tovább gyarapítsam, sõt
könyveim megfogyatkoznak, mert egy részüket le kell adnom megsemmisítésre.
Hangsúlyozom, hogy fasiszta könyveket soha nem vásároltam. Ha könyvet vásá-
rolok, elõttem mindig a mû irodalmi és mûvészi értékei lebegtek. Ezekbõl pedig
nem sok volt fasiszta jellegû mûvekben. Nos, most az 1945 utáni kultúrpolitika,
amely az 1945 elõtti polgári írók mûveit „polgári szemétnek” nevezi, s egymás után
adja ki az indexeket, vagyis azoknak a könyveknek a jegyzékét, amelyeket tilos tar-
tani, s be kell szolgáltatni. Ezekben az indexekben a fasiszta, háborúra uszító, há-
borút reklámozó könyvek mellett bõven szerepelnek olyan könyvek is, amelyek ezt
az elbánást meg nem érdemlik. Például Gárdonyi Géza, Prohászka Ottokár, sõt
Szekfû Gyulának stb. mûvei is, ezeket mind le kellett adnom az Egyetemi Könyvtár-
nál. Ha még legalább esetleg zárolva megõriznék õket, de nem, papírzúzdába vi-
szik és megsemmisítik a könyveket. Nem tehetek róla, de ki kell mondanom,
ugyanazt csinálják, mint amit Hitler csinált, a különbség csupán annyi, hogy Hitler
nagy cécóval égette a könyveket, nálunk meg csak úgy suttyomban pusztítják el
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õket. Közöttük egész sereg olyant, amelyet 1956 után, mikor a józan felfogás ura-
lomra került, újból kiadnak.

Nyaralásra ezekben az években nem gondolhatunk, 1948–1949 nyarán
Geszteséknél Solton töltünk pár napot, majd Keszthelyen meglátogatom Tóni öcsé-
met, aki ebben az idõben az ottani járásbíróság vezetõje. 1950-ben Vácon járok, pár
napot Budapesten, majd Laci öcséméknél Gyõrben töltök, aztán talán egy hétig Sol-
ton vagyunk, ahonnan kirándulásokat teszek Kecskemétre, Kalocsára, Kiskörösre
stb. Minden évben megfordulok Keszûben, jó barátomnál, Vucskits Imrénél. Jólesik
pár napot a falusi csendben eltölteni. Szorgalmasan turiskáskodom, van egy társa-
ságom: Bálványi Endre, dr. Cholnoky László, Péchy Kálmán és felesége, dr. Mé-
szöly Ödön és felesége, Kárpáthy Olivér stb., minden vasárnap felkerekedünk és jár-
juk a Mecseket, fenn töltjük a hegyen a napot, csak este jövünk haza.

A személyi kultusz
Ezekben az években nyomasztóan nehezedik rám a Rákosi-féle személyi

kultusz nehéz légköre. Haladó gondolkodású polgárember vagyok, és egyetértek
az új demokratikus berendezkedéssel. Mindig a legnagyobb ellenszenvvel visel-
tem a néptõl teljesen elszakadt gõgõs arisztokrácia, a parlagias és tudatlan dzsent-
ri iránt, de ugyanígy a népet szipolyozó, mohó és profitéhes nagyburzsoázia iránt
is. Elégtétellel tölt el, hogy az uralkodó osztályok, amelyek végpusztulásba vitték
az országot, eltûntek a történelem színpadáról. Helyesnek tartom a földosztást,
amely pontot tett egy ezeréves per végére és a földet annak juttatta, aki azt meg-
mûveli. Egyetértek a bankok, az ipar, a kereskedelem szocializálásával. Egyes
emberek feneketlen zsebe helyett most a közösség élvezi ezek jövedelmét, hasz-
nát. És egyetértek az új rend szocializmust építõ programjával. S mert így gondol-
kodom, eszem ágában sincs bármit is tennem az új demokratikus rend ellen, ame-
lyet, hibáitól eltekintve, lényegében véve magaménak érzem. S ennek dacára a
legnagyobb bizonytalanságban kell élnem, s látnom kell az ÁVÓ szinte korlátlan
hatalmát, amely egyformán fenyegeti a kommunistát, a nem kommunistát, a hala-
dó gondolkodású embert s a reakcióst. Éreznem kell a gyanakvást, a bizalmatlan-
ságot, amely körülvesz, a homlokomra sütött „Horthy-bíró” bélyeget. Nem csinál-
tam semmit, ártatlannak érzem magam, és mégis örökös félelemben élek. Attól
félek, hogy egy éjszaka értem jönnek, elvisznek, azt sem tudom miért, s hosszú
évekre nem kerülök haza. S majd odabenn belém verik, belém injekciózzák, hogy
mit követtem el, mit kell beismernem. Akárhányszor megtörténik, hogy éjjel megáll
egy autó a ház elõtt, mi riadtan lesünk ki, vajon nem értem jöttek-e? Ez a bizonyta-
lanság, ez az örökös félelem megmérgezi az életemet és boldogtalanná tesz. Nem
csak én vagyok így, így vagyunk mi „régiek” valamennyien, nem élünk, csak szen-
vedjük az életet.

Jogászkörökben egy idõ óta vita folyik, hogy szükséges és célszerû-e fenn-
tartani az eddigi perorvoslati rendszert (fellebbezés, felülvizsgálat), nem lenne-e
okosabb a kétfokú fellebbezési eljárás helyett bevezetni az egyfokút? A kormány-
zat az utóbbi nézetet fogadja el, bevezeti az egyfokú fellebbezést, vagyis a járásbí-
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róság ítélete ellen a megyei bírósághoz, a megyei bíróság ítélete ellen a Legfelsõ
Bírósághoz lehet fellebbezni. Ezzel a felsõbíróságok feleslegessé válnak és 1951.
január elsejével elrendelik megszüntetésüket. Az ítélõtáblák, illetve a felsõbírósá-
gok 60 évig álltak a magyar jogszolgáltatás szolgálatában. A rájuk bízott feladatot
híven teljesítették, de az idejük lejárt, bele kell nyugodnunk megszûnésükbe. Per-
sze súlyos gond valamennyiünknek, hogy a Felsõ Bíróság megszûnésével mi lesz
velünk. […] A megyei bíróság elhagyta a Munkácsy Mihály utcai régi épületét (az
épületet orr, fül, gége és urológiai klinikának építik át) és beköltözik a felsõbíróság
Széchenyi téren megüresedett, nagy épületébe. (Ezt az épületet utóbb szintén át-
építették, alig lehet ráismerni az egykori táblai épületre.) A felsõbírósággal együtt
megszûnt a fõügyészség is, Tury Artúr fõügyész, dr. Imecsfalvy Jenõ fõügyész-he-
lyettes szintén nyugdíjba mentek.

Nyugdíjazása és egészségének megomlása
Tudom, hogy a felsõbíróság megszûnésével nyugdíjba kell mennem, s az

utolsó hetek már a búcsúzás hangulatában mennek el. Magamban csendesen bú-
csúzom attól, ami eddig életemet alkotta. A bíróságtól, a bíráskodástól, a hivatali
munkámtól. Aztán elmúlik ez is, tanácsom december 28-án megtartja utolsó ülését
és ezzel befejezõdik hivatali tevékenységem. Megkapom az igazságügy-miniszter
határozatát, amely 1951. január elsejével nyugdíjba helyez, nyugdíjam havi 950 ft.
+ 18 ft. családi pótlék + 45 ft. lakbérpótlék, összesen 1013 ft. lesz. Búcsúzunk egy-
mástól, a hivatali kollégáktól. Máskor legfeljebb egy-egy ember vált ki az együttes-
bõl, most az egész felsõbíróság feloszlik, ahányan vagyunk, annyifelé megyünk, s
fáj valamennyiünknek a válás. Különösen nekünk, nyugdíjba készülõknek, akik kö-
zött több fiatal munkaképes ember van. Hatvan évem dacára magam is szellemi-
leg, fizikailag teljesítõképes embernek érzem magam. Mit szóljanak azok, akiket
45–50 éves korukban zavarnak nyugdíjba… December 31-én délben nehéz érzé-
sekkel ballagok le a felsõbíróság lépcsõin, a bíróságnál eltöltött 37 év után a mai
nappal megszûntem bíró lenni…

1951. január elsejével elkezdõdik nyugdíjas életem. Nem könnyû élet ez
számomra. Bár 60 éves vagyok, de egészséges, munkaképes és dolgozni szeretõ
ember, és most tétlenségre vagyok kárhoztatva. Életem folyamán hozzászoktam
ahhoz, hogy mindig valami közösséghez tartoztam, s a közösségben társaimmal
összekapcsolt a közös munka, a közös érdek, a közösségi szolidaritás. Most nyug-
díjba vonulásommal kiestem minden emberi közösségbõl, nem tartozom többé se-
hová, nem tart számon senki, nem vár tõlem senki semmit, teljesen magamra ma-
radtam, és nyom a magányosság érzése. Azt is furcsának tartom, hogy nem
dolgozom semmit, és mégis pénzt kapok. Minden hónap 22-e, 23-a táján pontosan
meghozza a postás a nyugdíjat, de azért magam elõtt belül mégis restellem, hogy
munkaképes ember létemre munka nélkül kapok pénzt. Hát persze, hogy dolgo-
zom, otthon segítek a háztartásban, végzem a bevásárlásokat, de ez nem elégít ki.
Az üresség, a céltalanság érzete hatalmasodik el rajtam. Úgy érzem, felesleges
ember vagyok a világon.
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Hogy mégis csináljak valamit, beiratkozom az egyetemen megindított üzem-
gazdasági tanfolyamra, amelyen gazdasági jogot, üzemgazdaságtant, üzemi sta-
tisztikát, kereskedelmi könyvelést adnak elõ. Hetente háromszor, délután 6 órától
este 8 óráig van elõadás, s a bõséges szabadidõmben ezekkel a tárgyakkal fog-
lalkozom. Eddig kizárólag jogász voltam, semmi képem nem volt a vállalatok bel-
sõ életérõl, az õket szabályozó rendelkezésekrõl, a vállalati gazdálkodásról, a
gazdasági tevékenység nyilvántartásáról, a könyvelésrõl. Most ezen a tanfolya-
mon megismerkedtem ezen eddig tõlem távol álló kérdésekkel. Csupán azért fog-
lalkozom e tárgyakkal, hogy kitöltsem napjaim ürességét. Rá sem gondolok arra,
nem túl hosszú idõ múltán hasznát veszem annak, amit tanultam. Csak késõbb
látom, mennyire hasznos és elõnyös volt számomra az üzemgazdasági tanfo-
lyam elvégzése. 1951 júniusában írásbeli, majd szóbeli vizsgát teszünk, én jeles
bizonyítványt kapok. Büszkén mutatom meg bizonyítványomat a csupán közepes
eredménnyel tanuló Csaba fiamnak. Látod, mennyivel különb ember az apád, te
csak közepes bizonyítványt tudsz hazahozni, én meg itt vagyok a jeles bizonyít-
ványommal!

Egyébként sokat olvasok, aztán járom a Mecseket mindaddig, amíg meg
nem betegszem. Valami prosztatazavarom támad, amellyel az urológián kezelnek.
Július közepén egyszerre magas lázam támadt, a láz állandóan 39 fok felett járt, és
én teljesen elbágyadva, elgyengülve fekszem otthon. Hogy kissé magamhoz tér-
jek, levegõváltozásra van szükségem, és ezért szeptemberben felmegyek Pestre
Béla fiamhoz. Sokat sétálgatok, élvezem a szép pesti õszt, esténként meg szín-
házba járok. Az Operában megnézem a Hunyadi Lászlót, aztán a Diótörõt és a
Hattyúk tavát, Csajkovszkij balettjeit, aztán a Traviatát, a Nemzeti Színházban meg
a Bánk bánt. Pest után lemegyek Székesfehérvárra és meglátogatom Miklós fia-
mat, s úgy érzem, az utazás után teljesen kipihentem, meggyógyultan térek haza.
Megijeszt, hogy 1951. október 9-én az Aradi vértanúk utcai mészárszékben húsra
való várakozás közben elájultam, úgy visznek haza. Az orvos megállapította, hogy
alacsony a vérnyomásom, s a hirtelen fellépett agyvérszegénység okozta az áju-
lást. Komolyabb baj nincs, még orvosságot sem írt fel, igyak feketét és kíméljem
magamat. Decemberben 10 napot töltünk Tusival Solton Geszteséknél, a falu téli
csendjében jólesik a pihenés. Annyira rendbe jövök, hogy hosszú éveken át semmi
bajom nem lesz.

Megpróbáltatásai
A következõ, 1952. év életem egyik legsötétebb esztendeje, egyik csapás a

másik után zúdult ránk. 1952. február 18-án beállított hozzánk a tanácstól két meg-
lehetõsen nyers modorú férfi, akik kijelentették, hogy házunkat államosítják, s átad-
nak egy errõl szóló tanácsi határozatot. Végigjárják a lakást, közben meglátják
Wiezingerék szobájában a bútorokat (az ebédlõberendezésünk állt itt), s a kérdés-
re, kiknek a bútorai ezek, Wiezingerék azt felelik, az Aratóéké. Mire lefoglalják és
államosítják ezeket a bútorokat is, azért, mert idegeneknek adtuk használatra, s
rögtön leltárt vesznek fel a lefoglaltakról. Úgy ér bennünket a dolog, mintha fejbe-
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ütöttek volna. A ház, amelyben egész életünket leéltük, amelyben gyermekeink
születtek, felnevelkedtek, a bútorok, amelyeket nehezen, sok takarékoskodás, le-
mondás árán szereztünk, többé nem a mieink. Éjjel sem Tusi, sem én nem alszunk
egy szemhunyást sem, csak álmatlanul forgolódunk össze-vissza.

Most e történetben elõre kell ugranunk: a dolgot nem hagyjuk annyiban, utá-
najárok, milyen alapon államosították a házat. Rendelet szerint a négy lakószobát
meghaladó házak kerülnek államosításra, a mi házunkban pedig csak négy lakó-
szoba van, s nem több, államosításra tehát nem kerülhetett. De felfedeztem, hogy
az államosítás alapját képezõ iratokban a házunk nyolc helyiséggel szerepel. Per-
sze nyolc helyiség van, de ebbõl, csak négy a lakószoba, a többi fürdõszoba, élés-
kamra stb., amelyeket az államosítás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.
Ezt a nyolc helyiséget nyolc lakószobának vették, s ezért államosították házunkat.
Persze fellebbezek az államosítási határozat ellen, de a bútorok lefoglalása ellen
is, mert azok nem idegen használatban állnak, hanem a rokoni kapcsolatnál fogva
együtt és közös háztartásban élõ Arató-Wiezinger család közös bútorai, tehát álla-
mosítás alá nem eshetnek. Sok-sok fáradozásba, utánjárásba kerül, amíg kivere-
kedjük igazunkat, egy év is beletelik, amíg megkapjuk a minisztérium döntését,
amellyel hatálytalanítják a ház államosítását, a bútorok államosítását is, és ami a
miénk, újra jogilag is a miénk lett. Pedig be kell vallanom, nem sok reményt fûztem
a fellebbezéshez. Ez idõben alapelv az – éspedig a kiélesedett osztályharc jegyé-
ben –, hogy mindent el kell venni a polgárságtól. S ez idõben nem sokat törõdnek a
jogszabályokkal, a törvényességgel. De hála Isten sikerült a dolog, annyira szem-
beötlõ volt a jogtalanság, amelyet velünk szemben elkövettek.

Február 18-án államosították a házunkat, öt nap múlva, 1952. február 23-án
egy újabb csapás következett, de ez a csapás olyan súlyos, hogy majdnem földre te-
rít bennünket. Várjuk az esedékes nyugdíjat, és ehelyett a postás kikézbesít nekem
is, Wiezinger Jenõnek is egy minden indoklás nélküli két soros cetlit, amely beszün-
teti nyugdíjunk folyósítását. A postás tele van hasonló levelekkel, amint mondta tö-
megesen kézbesítik a városban a nyugdíj beszûntetési leveleket. Beszüntették 78
éves édesanyámnak apám után élvezett özvegyi nyugdíját is. Nem helyi jelenségrõl
van szó, végig az országban ezrektõl vonták meg minden jog, alap és indoklás nélkül
törvényesen kiérdemelt nyugdíjukat. Ez a nyugdíjmegvonás a Rákosi-rezsim egyik
legszomorúbb aktusa. Öreg emberektõl, akik egész életükben, nagyon sokszor az új
demokratikus rendben is, dolgoztak, akik sem internálva nem voltak, de a demokrati-
kus rendben büntetõeljárás alatt sem álltak, akiket antidemokratikus magatartásuk
miatt hivatalukból nem távolítottak el, hanem hosszú szolgálati idejük lejárta után
szabályszerûen nyugdíjba helyeztek. Olyan emberektõl tehát, akik az új rend szem-
pontjából is feddhetetlenek voltak, s most minden indoklás nélkül egy tollvonással el-
veszik nyugdíjukat, életük, megélhetésük alapját. A magamfajta, munkaképes em-
ber jól, rosszul, de valahogy csak segít magán. De mennyi munkaképtelen öreg,
beteg ember van, akinek senkije sincs, akitõl támogatást várhatna, s akiket most a
legnagyobb nyomorúságnak, a pusztulásnak dobtak oda. Eladogatják a dolgaikat,
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élnek egy darabig, eladott dolgaik árából, s aztán éheznek, nyomorognak, könyör-
adományokból tartják fenn magukat. Szívszorító ezeknek a szerencsétleneknek a
sorsa. De a munkaképes emberek sorsa sem vigasztaló. Öreg emberek, teljes érté-
kû munkát végezni már nem tudnak, ha valami munkára szert is tudnak tenni, legfel-
jebb a betevõ falatjukat tudják megkeresni.

A csapástól szédelegve úgy érzem, a koldussorsba taszítottak, odadobtak a
nyomorúság martalékának. Se éjjelünk, se nappalunk nincs. Lehunyni sem tudom
a szememet a gyötrõdéstõl, hogy mi lesz velünk. Fellebbezek a nyugdíjelvonó ha-
tározat ellen, s pár hét múlva kézhez kapok egy elõre elkészített újabb két soros
cetlit, amellyel ugyancsak minden indoklás nélkül elutasítják fellebbezésemet.
Ugyanezt kapja mindegyik fellebbezõ. Jellemzõ, hogy volt ember, aki dacból (nem
érdemes fellebbezni, úgysem adják vissza a nyugdíjat) nem fellebbez, de még az is
megkapta a fellebbezést elutasító határozatot.

Kísérletek a megélhetésért
A házban alig van 24 forint, pénzrõl kell gondoskodnunk, hogy valahogy élni

tudjunk. Ismerõseink, jó barátaink kölcsönöket ajánlanak fel, visszafizetitek akkor,
amikor tudjátok… Megköszönjük a barátságot, a jóindulatot, de a kölcsönöket nem
fogadjuk el, nekünk nem kölcsönre van szükségünk, keresetre, megélhetésre. Ad-
dig is, amíg valami keresethez jutok, itt van az én szép nagy könyvtáram, s annak
jelentõs részét (fájó szívvel) eladom az antikváriumban, kapok a könyvekért pár
száz forintot. Fiaink a baj hallatára hazaküldik megtakarított pénzüket, így egy ke-
vés pénz lett a házban. Tusit felkereste egyik barátnõje, nem csupán kölcsönt hoz,
de egy jó ötletet is. A felajánlott pénzbõl vásároljon szövetanyagot, varrjon belõle
gyermeknadrágokat. A legközelebbi vásáron eladja õket, s a befolyt összegbõl
visszafizeti a kölcsönt, s vásárol új anyagot, amellyel tovább dolgozhat. Tusi elfo-
gadta a pénzt, s nekilátott gyereknadrágokat varrni. Olyan áron adta el, hogy a köl-
csönt is visszafizethette, új anyagot is vásárolt, de nekünk is maradt valami a pénz-
bõl, amelybõl élhetünk.

Én meg elkezdtem a munka után való keserves szaladgálást, gyártom az ön-
életrajzokat, egyik vállalattól megyek a másikig. Minden munkát elvállalok, de sehol
sincsen munka. Még ha lenne is valahol, kiderül a káderezésnél, hogy bíró voltam, s
abban a pillanatban megmerevedtek az arcok és mehettem tovább. Itt-ott egy-egy fi-
nomabb lelkû emberre akadok, aki nem utasít el, hanem felírja a címemet, s ha lesz
munka, értesít. Nem várok semmit ettõl, tudom, hogy csupán egy finomabb formája
az elutasításnak. Próbálok Komlón munkát szerezni, ott sem sikerült egyik helyen
talán alkalmaznának, de amint kiderült hogy bíró voltam, elutasítanak. A Gyermekkli-
nikán nagy nehezen kapok valami másolási munkát, reggeltõl-estig kopogok az író-
gépen. Rosszul fizetnek, de mégis pár forintot keresek így. Tele vagyok nyugtalan-
sággal, lehangoltsággal, örökösen remény és csüggedés között hányódom, s folyton
az a gondolat gyötör, mi lesz velem, mi lesz velünk?

A szöveget gondozta: Márfi Attila
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VÁLOGATÁS MARTYN FERENC
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Közreadja Hárs Éva mûvészettörténész,
Martyn Ferenc monográfusa

Kolbe Mihály kiállításának megnyitója. Mohács, 1969. október 17.
Gyakran halljuk, hogy hazánk a kicsiny országok egyike, és vannak a vilá-

gon városok, melyeknek több a lakosa, mint Magyarországé. És mégis, ha csupán
egyetlen szempontból, ha a magyar mûvészet egészét vizsgáljuk, úgy a számok,
az értékmérõk azt igazolják, hogy ez az egység a miénknél sokkalta nagyobb, sõt
nagy országok arányában szól a világban.

De még egyetlen tájegységen belül is mennyi meggyõzõ gazdagság! Mi ma-
gunk hazánk azon kisebb területén élünk, melyet a Duna vesz körül, ami a római bi-
rodalomnak volt hajdani határvonala, és amit még ma is gyakran Pannóniának
mondanak. E kis területen mennyi emléke a múltnak és történelemnek, és az élõ
hagyomány valóságának. Valóban, oly gazdagon szinte zengõ a népi hagyomány
és a mûvészetek mûveltségének kórusa, hogy gyakran mondják, könnyû dolog
Pannóniában jó képet festeni.

De vajon könnyû dolog ez? Nem, a mûvészet bírálat és ítélkezés önmagunk
felett, és vajon könnyû dolog-e megmaradó ítéletet, a valóság megmaradó értéke-
lését megfogalmazni? De ha nem is tekintünk messzire, a kérdés, hogy a Dunántúl
mai mûvészete méltó-e a nagy, haladó szellemû elõdökéhez, kifejezõje-e korunk-
nak, és jövõbe vivõ, tárulkozó út-e az. Nem beszélünk róla, valahogy természetes-
nek találjuk és tekintjük, hogy a Dunántúlon az elmúlt huszonöt év alatt mûvészeti
központok, közösségek valósultak meg, vagy éppen egy régi fejlõdött nagyobbra,
mint Szentendre esetében, olykor több mûvészbõl álló megtelepedés, mint Pé-
csett, Kaposváron, Székesfehérváron, olyan vár, mint Tihany, olyan termelõszö-
vetkezet, melynek van egy festõmûvész tagja, aki évek óta a szövetkezet életét fi-
gyeli, jegyzi, mondjuk úgy, annak krónikaírója.

Elnézést kérek a hosszú bevezetõért, mert azzal kellett volna kezdenem,
hogy megtisztelõ számomra, ha Mohácson, és itt ezen a helyen, Mohács fiáról,
Kolbe Mihályról, kiállítása megnyitóján röviden beszélhetek. Már utaltam arra, hogy
az egyedül élõ mûvészek helyzete a legnehezebb. Igaz, Kolbe Mihály a Dél-Dunán-
túli Szövetség tagja, aki ennek egységében az év nyarán a Nemzeti Galériában állí-
totta ki alkotásait, aztán Kolbe Mihály a pécsi központhoz is tartozik, ám mégis az év
legnagyobb részében egyedül, magányosan, mohácsi mûhelyében vállalja, viseli
mindazt a gondot, az alkotómunka problémáinak egészét, mellyel – érdem – ha cso-
portok megbirkóznak. De jól emlékezem, zárójelbe téve a mondanivalót, a húsz esz-
tendõ elõtti idõkre, amikor Mohácsnak négy mûvésze volt – a tragikusan elhunyt
Martinszky házaspár, a Pécsre távozott Kelle Sándor és Kolbe Mihály, aki hû maradt
városához, aki egyedül és magányosan, ma újból szól hozzánk festményeivel, azok-
kal az alkotásokkal, melyek mindegyike ragaszkodó vallomás a városról.
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Kolbe Mihály a Dunántúl mûvészetének egyik legkiválóbb képviselõje, aki-
nek ma már együtt áll életmûve. Ezt az életmûvet a hivatott kritika és a köztudat is
régtõl fogva ismeri, úgy gondolom, a közvetlen és mai értékek fölismerésében so-
hasem tartunk az idõvel. Nem tudom, hány esztendeje él itt, a nagy folyam partján,
szerényen, talán túlságosan szerényen és kitartó szívóssággal, szinte a megszál-
lott ember szigorúságával hoz létre tisztán megfogalmazott rajzokat, metszeteket,
táblaképeket, freskót és mozaikot. Egy idõben, egyszerre, a régi fogalmak értelmé-
ben dolgozó kézmûves és modern eszközökkel, azok kifejezõ szótárának gazdag-
ságával szóló mûvész.

Majd egyszer sorra kerül és valaki megkísérli fölmérni, megírni Kolbe Mihály
életútját, munkásságát – nem lesz könnyû dolga. Úgy vélem, azok közül való, kiknek
élete kifelé, látszólag, szinte egészen eredménytelen, irigylésre méltóan história nél-
küli, így Kolbe Mihályról szólni annyit jelent, mint munkásságáról, a vizuális fogalmak
megvalósításáról, mi több, sajátos eredményeirõl írni, kétségkívül nehéz feladatként.

Egy képzõmûvészeti kiállítás mindenkor ünnepi esemény – valamiképpen
azonos egy ház, egy híd, egy üzem avatásával. De elindulásában, alakuló fejlõdésé-
ben is hasonlatosan, mert bár a festõ végsõ soron egyedül alkot és egyedül felelõs,
munkáját ezer és ezer szál fûzi a társadalomhoz. Manapság legtöbbjük tudja, hogy
egy-egy rajz elkészítése hetek, sõt hónapok munkájának eredménye, mert a munka-
asztal fölé hajló rajzoló személyében elmélyült megfigyelés, kutató jegyzetek és váz-
latok egész sora elõzi meg a mûvet – környezetet, társadalmat és kort jelzõ összete-
võ. Ilyen megfontoltan, tervszerûen haladó és dolgozó festõtípus Kolbe Mihály. Nem
tartozik a „termékeny” festõk közé, ám ha kiáll a nyilvánosság elé, mindenkor a Du-
nántúlról szól hozzánk üzenete, elfoglalja helyét a Dunántúl képzõmûvészetének
térképén és ezzel – valójában – hazánk mûvészetének históriájában. Többet elvár-
hat-e kora a festõtõl, többet követeljen-e a festõ önmagától? Alig hiszem.

De ezen a ponton a megnyitó szavak szerényen elhalványulnak. Mert ké-
pekrõl szólva, minden szó elégtelen, erõtlen a mai kiállítás színeinek fénye mögött.

„A kaposvári múzeum legszebb képei” c. kiállítás megnyitásakor.
A Rippl-Rónai Múzeum Képtárát bemutató kiállítás megnyitójára. 1970. október 9.
Pécs, Modern Magyar Képtár.

A Múzeumi Hónap mûsorában Janus Pannonius vendégeképpen a Somogy
megyei Rippl-Rónai Múzeum gyûjteménye szól ma hozzánk. Újszerûnek hat ez a
látogatás, és mint minden igazi újítás, a felfrissítõ atmoszféra derûjével fogad és
ugyanakkor a gondolat hasznosságával érvel. Megismerni – egy gondosan váloga-
tott gyûjteményen keresztül a szomszéd intézmény jellemzõ alkotásait – ez már
önmagában felettébb tanulságos, de ezen túl, a továbbiakban a gyûjtési munka jö-
võjét szolgálja az összefüggések fölfedezésével, a hiányok jelzésével. Végsõ so-
ron fontos alkotásokat még fontosabbakkal tetézve, képzõmûvészetünk való épü-
letét – a múlt és a mai tartalmat – tervszerûen alkotja jobbá a Múzeumi Hónap.

Amikor a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumra gondolok, emlékek sokasága hul-
lámzik elõttem, és ha ma lehetséges, úgy érzem, helyén való ezekbõl az emlékekbõl
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egynéhányat visszahívni egy percre. Nem azért, ahogy mondják, mert az öregek
emlékeikben élnek, emlékek szürkülõ megidézésében, melyek még különös mivol-
tukban is legtöbbször meddõn szólnak, hanem azért, mert a Rippl-Rónai Múzeum
gyûjteményeinek alapja, elindítása csaknem egyetlen ember nevéhez fûzõdik, im-
már sok évtizede halottéhoz, a festõ öccséhez, Rónai Ödönhöz.

A négy Rippl „fiú” mindegyike különös különc volt, és a velük való együttélés
sokszor fölöttébb mulatságos. Magam még ismerhettem a szülõket, a zordon õsz
szakállas Rippl József igazgató urat és feleségét, kinek családi neve Knezevics
volt, ezt a kicsiny, igen mozgékony, sápadt teremtést, aki – meggyõzõdésem sze-
rint – nemcsak valamennyi fia különcségének, de legidõsebb fia, József tehetségé-
nek forrása, szülõje volt. A Rippl „fiak” hírhedt csínytevõk lehettek. Családi „hagyo-
mány” szerint például azokon a legelõkön, ahol ma a kaposvári színház áll, az
egyik kiskereskedõnek egyetlen, a gyepre kicsapott szürke lovát zöld színûre fes-
tették. Nos, a négy fiú közül egyik, Sándor, a legfiatalabb operaénekes volt, a Ma-
gyar Királyi Operaház kórusában énekelt, Dóra nevû és Wagneri szerepekre ter-
mett feleségével egyetemben. Olykor azonban olyan szerepet is kapott, hogy neve
fölkerült a plakátokra, ami némi visszhangot keltett a családban, különösen, ha a
szerepeket Sándor maszkját ábrázoló fénykép is kísérte. Sándor bohém volt, igazi
bohém, a század eleji tartalom és külsõ értelmében, és a család – ahol egyébként
akadt különcség – valójában restellte ezt a bohémját. Lajos, a harmadik fiú volt a
leghiggadtabb, külsejében, hegyes szakállával valami 17. századi spanyol arckép,
bensõjében pedig Károlyi Mihály szenvedélyes híve, és mert nem kormánypárti, hi-
vatali elõmenetelében minden értéke dacára elmarasztalt a kaposvári számvevõ-
ség fõnöke.

Ödön kistermetû volt – kövérkés agglegény, aki a róla készült arcképek sze-
rint szakadatlanul cserélt szakáll- és bajuszformát, és sajátságos öltönyöket hor-
dott. Amikor megismertem – akkor már MÁV nyugdíjasként –, különös külsejéhez
tartozott a feszes kaucsuk gallér és kézelõ, a Lavallière nyakkendõ, a gomblyukon
virág helyett egy fehér zománc lap, azon arany betûs írás, hogy „nem fogunk kezet”
és egy felkiáltójel. Ödön bácsi MÁV-tiszt volt, elõbb „állomásfõnök” Somodora-
szalón, késõbb Fiuméba került (és itt zárójelben meg kell jegyeznem, Rippl-Rónai
Noviban, Lovranában készült pasztelljei e fiumei szolgálat idejére esnek). Még ké-
sõbben, MÁV-igazolvánnyal a zsebében beutazta Európa nagy részét, járt Párizs-
ban, ahol fölkereste Aristide Maillolt, korunk egyik legfontosabb szobrászát. Hogy
milyen nyelven tárgyalt útjain, nem tudom, emlékezetem szerint német nyelvisme-
rete szerény volt.

Rónai Ödön Somogy megyében minden bizonnyal az elsõ „mûgyûjtõ” volt.
Valójában egész életét festmények és népmûvészeti tárgyak gyûjtésére fordította,
tartotta fenn azzal a szerény anyagi alappal, ami rendelkezésére állott. Puritán,
szerény, igénytelen ember volt, aki – miután bátyja megvásárolta a kaposvári Ró-
ma-villát, a festõ Fõ-uccai házát – testvéri, jelképes vétel lehetett –, végre beren-
dezte múzeummá. A szobákban mennyezettõl a padlóig mindenütt festmények
függtek, a sarkokban, a bútorokon népmûvészeti tárgyak, faragott botok sokasága.
És könyvek és napilapok, mert Rónai Ödön – igazi és teljes gyûjtõ – festõ bátyjától
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valahol és valaha megjelent minden írást egybegyûjtött, szenvedélyes Collec-
tionneur, a kaposvári Katarneum gazdája.

Mit gyûjtött Rónai Ödön? Természetesen a kortárs, tehát a századvégi, a „ki-
átkozott” festõk munkáit, és magától értetõdön bátyjának festményeit. Volt idõ,
amikor negyvenöt Rippl-Rónaija függött a falakon, olyan jelentõs alkotások, mint a
„Tájkép házzal a keleti Pireneusokban”. Ödön több arcképe, azok egyike szakálla-
san, MÁV-tiszti öltözetben, a somodoraszalói állomás képe, „Pályamunkások mun-
kában”. Rónai Ödön különös vonzalommal gyûjtötte a „Nyolcak” festményeit, elsõ-
sorban Márffyt, Czigány Dezsõt, Kernstokot. De hát helyén való a kérdés, mibõl
vásárolt, mibõl vásárolhatott ez a MÁV-nyugdíjas? Ám a válasz meglehetõsen egy-
szerû, de nem illúziórontó. Ezek a festmények senkinek, a világon senkinek nem
kellettek. De még tovább, Ödön bácsi pénze gyakran és szerencsére a vázlatokig
terjedt, onnét áradt gyûjteményébõl igaz fiatalság. Aztán, abban az idõben talán
megtisztelõ is volt az, ha a kezdõ festõ valahol, bárhol falon „függött”. És ha Rónai
Ödön tudatosan, tervszerûen gyûjtött, szinte rejtély, milyen sugallat vezette érdek-
lõdését a somogyi népi mûvészet felé, hiszen Rippl-Rónai, aki öccsét mindenkor
ellátta tanáccsal, ismeretségek, barátságok megszervezésével, különösképpen,
tervszerûen nem tanulmányozta a somogyi folklórt. Rónai Ödön gyûjtési módszere
ezen a területen is felettébb egyszerû volt. Hetivásárok napján szinte számon tar-
totta a városba tartó parasztságot és – hiszen tanúja voltam egy alkalommal – a ké-
sõbb hazafelé tartó parasztgazdát, kinek kezében faragott bot volt, megállította,
„szóba állt” és a megbeszélés végén rendszerint megegyezett a bot árában. Az volt
az érzésem, hogy a bot gazdája valóban nem tudta, hova tegye ezt a kicsiny, sze-
rény külsejû embert, aki azt a botot meg akarja tõle venni, amit õ csak úgy magának
csinált, és aminek hasznán kívül semmi értéke.

Aztán, mert az is a század eleje divatja volt, vagy szükségét érezte, végren-
delkezett. Úgy egyezett meg, hogy Somogy megyére hagyja mindazt, amit egész
életén át összegyûjtött, valójában tehát élete munkáját, a magától elvont garasok
értékét.

Rónai Ödönt, az elsõ Somogy megyei gyûjtõt, egész Kaposvár, a megyébõl
sokan, de a fõvárosi mûvésztársadalom is ismerte, enyhén bohémségét valóban
szívesen látták. Õ maga különösképpen szerette a fiatalokat, ahogy tehette,
egyengette, segítette útjukat. Bernáth Aurél „Így éltünk Pannóniában” címû köny-
vében írói emléket állít alakjának.

Aztán – egy éjjel – agyvérzés sújtotta az embert. Hamar elment, ezt is szeré-
nyen, csendben tette, mint mindent, egész életében. A Róma-villában akkor ott tar-
tózkodó Medgyessy Ferenc elkészítette a halotti maszkot. Látszott azon, hogy a
száj egyik szöglete kissé, egész kevéssé oldalra elhúzódott. A gipsz másolat
hosszú ideig ott állt a Róma-villai mûterem zongoráján. – Rippl-Rónai helyezte el
egy kis burgundiai kendõn. És egyszer, rendezgetve, elemelve a helyérõl a fehér
gipsz fejet, írást találtam a helyén, Rippl-Rónai lúdtollas írását ezzel: „Édes Ödö-
nöm, miért hagytál itt”. A Róma-villában – talán az ott fekvõ Montaigne-kötet tanul-
ságaképpen – soha, senki nem sírt.
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Kedves Vendégeink, úgy érzem, e vázlat máris hosszabb a tervezettnél és
jóllehet, elején azt ígértem, hogy nem emlékezésnek készül, hanem inkább példa-
teremtõ emlékeztetõnek, tehát a jelennek és még inkább a jövõnek szántam. Rónai
Ödön, korában, gyûjtési mániájával különcnek, kissé bogaras embernek számított,
a méltóságosok mosolyogtak rajta: ezen is túl vagyunk. Valaha hajdan Somogyban
is faekével szántottak. Nem feladatom, de bizonyára épületes felsorolás lenne, sor-
ra venni azoknak az adományozóknak nevét, kik legtöbbször névtelenül a közös-
ségnek, a társadalom egészének javára mondtak le olyan mûvészi alkotásokról,
melyek méltók voltak arra, hogy közgyûjteményekben szerepeljenek. Azok nevét,
akik úgy tudják, hogy a mûvészet, egy festmény például mit sem ér „odahaza”, ér-
téke éppen abban van, ha a közösségé, amikép mondják, hogy „közkincsé” vált.

A Múzeumi Hónap gondolata hozta el hozzánk a somogyi gyûjtemény egyik
jellemzõ és jelentékeny részét, a válogatás nehéz feladatát Romváry Ferenc vé-
gezte. Ha igaz az, hogy valójában az õsz az esztendõ kezdete, a gazdasági beta-
karítás után kitárulkozik a mûvelõdés, a mûvészet naptára. Bizonyára jelkép van
abban, hogy október lett a múzeum hónapja. Lehet, errõl kellett volna elsõnek szól-
ni, mindarról az erõfeszítésrõl, mely ma hazánkban éppen a közösség mûveltségé-
ért történik. Rónai Ödön hitte, ha talán fantáziája nem engedte láttatni, hogy – meg-
érhette volna – ma, egy-egy ünnep napján sorban állanak a múzeumok elõtt,
bebocsájtást várva.

1970. szeptember 25. Hajdúszoboszló

Bizse János kiállítása elé. Dunántúli Napló, Pécs, 1971. április 25.
Négy esztendeje múlt, hogy elbúcsúztunk idõsb Bizse János lakatosmester-

tõl. Sokan vagyunk, kik közelebbrõl ismertük õt és megfordulhattunk mûhelyében.
Ez a szép mûhely, számunkra el nem halványuló emlék, kár, hogy emlékeztetõül
nem maradhatott meg eredeti mivoltában. Mert Bizse bácsi a régi kézmûves egyik
utolsó példája volt, itt Pécsett tanult, innét indult hosszú európai útra, dolgozván ta-
nulva, ide hazatért vissza és rengeteg napi munka mellett néhány jelentõs lakatos
mestermûvet hagyott ránk. Kár, hogy nemigen tartjuk ezeket számon, nem õrizzük,
és nem ápoljuk érdemük szerint.

Most azonban a lakatos mester fia, a fiatalabbik, az ötven éves János mûhe-
lye látható, pár lépésnyire a régitõl, a Technika Házában: szinte életmûnek számító
képzõmûvészeti kiállítás. Mert ennek az évtizedek óta összegyûjtött, nagy gonddal
válogatott kiállításnak forrása, mondanivalójának jelentõs része éppen a régi laka-
tosmûhelyben fogant, abból indult el, hogy korszerûen gazdagodjék újabb és újabb
területet elfoglalva.

Bizse János festményeinek – gyakran – úti élmény a címe. Valóban a festõ,
aki maga is tanult lakatos és egész nap szívesen kalapálna, kocsit vezet, annak
szerkezetét és mûködését úgy ismeri, mint anatómus a testet. Lassan, évek múltán
a mûhelyemlékek, a megtett utak, utazások élményei elõremutató festõi mondani-
valóvá váltak.

Bizse János mindenkor gépekre, térben mûködõ szerkezetekre hivatkozó,
világosan megfogalmazott, szépen és jól festett képeket alkot, egyedül az övéit.
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Ám ez az értelemmel építkezõ ember ugyanakkor érzékeny ember. És ha lehetsé-
ges a hasonlat, a Bizse-képek a pontos vonalú, bensõségesen, érzelemdúsan szó-
ló vonósegyüttes, kamarazene élményét is adják.

Eképpen épül, alakul az út, mely Bizse János lakatosmester mûhelyébõl
Bizse János, a festõ képei által majdan hagyománnyá válik.

Stein Anna kiállításának megnyitóján. Pécs, JPM, 1978. augusztus 25.
Stein Anna ma vendégül lát bennünket egy dús, ragyogó virágoskertben,

melynek megtervezésében – távolból – rész jutott a barokk, elsõsorban az olasz
barokk mestereknek, és amely kertet a mai ember számára egy mûvelt, igazi kolo-
rista építette.

Régebben a kiállítás-megnyitók megírására, ami nem kritika, hanem annak
az atmoszférájának éreztetése, több idõm és türelmem volt, mint ma, mégis, Stein
Annáról álljon most itt néhány mondat, kezdve azzal, hogy a festõnõ Budapesten
született, gyermekkorát a mi városunkban töltötte, bátran állíthatjuk, hogy szülõ-
földje Pécs és a megye. A család pécsi, több nemzedék, városunk megbecsült pol-
gárai voltak.

Fõiskoláit Budapesten és Párizsban, az École des Beaux Arts-ban végezte,
22 év óta párizsi lakos, közben megtanulta a fémmûvességet, és ma ez az iparmû-
vészeti tevékenység biztosítja számára a megélhetést és azt, hogy – elgondolása
szerint – képeket festhessen.

A szülõföld fogalma – érzése – hozta õt vissza, mert meg akarja mutatni, ho-
vá-meddig ért, érkezett. A szülõföld érzése, amellyel elindul mindannyiunk élete,
ami mindenkor, mindenütt jelen van bennünk és el nem választhatón, bizton ott van
utolsó óránkon. Lehetséges, hogy Stein Anna kertjének elsõ élménye a mi virágos
ablakaink, azok a kertek, melyeknek tavaszi gyümölcsfái, virágágyások emléke-
ként kísérték útján, anyagot, szemléletet adtak festészetének.

A kor, a miénk, rendkívül súlyos feladatokat jelent, ad a mai festõ számára.
Hogyan megvetni lábát, amikor a mûvészetben törvénnyé lett a változás, ahol ösz-
tön helyettesíti a tanulmányt, ahol egység, az ember és a mûvészet egysége a vi-
lág képének különbözõségében van jelen. Ezekre és még egy sor kérdésre vála-
szol ez a mai kiállítás.

Ezen a nyugtalan, háborgó vízen Stein Annának van egy vitorlása – rajta
egyedül gazda – erõs kézzel kormányoz.

Kívánom, hogy az úton még inkább ebben a csupa szín és élet, virágos kert-
ben a látogatók jól érezzék magukat.

Megnyitó beszéd Keserü Ilona kiállításán. Pécs, 1983. január 21.
A felszabadulás után a Széchenyi tér egyik szecessziós épületének harma-

dik emeletén üresen állt egy fényképészeti mûterem. Gebauer Ernõ és én, két ké-
pesítés nélküli tanár – megegyezvén a házmesterrel – (akkoriban ekként igazodtak
a hivatalos dolgok) rajz- és festõiskolát indítottunk. Sokan jelentkeztek. Valóban
tele volt a terem, akinek nem jutott rajzbak, a térdén rajzolt. Gebauer Ernõ az em-
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beri koponyáról beszélt, többször elmondta, elismételte a koponya épületének
rendjét, sõt mûködését – én meg ellógtam az idõt.

A résztvevõk, nevezzük õket mûvészeknek, köztük idõsebb hölgyek és urak,
persze elszomorodtak az effajta tanulmányok során, el-elmaradtak. De többen jöt-
tek helyettük. Gebauer, komolyan véve a tanítást, továbbra is a koponyáról magya-
rázott. Egy napon nagybetûkkel valaki fölírta a falra – talán iskolánkban szerzett ta-
pasztalatok során –, hogy a tehetséges embert nem lehet tanítani, a tehetségtelent
fölösleges, a többi esetében igazán mindegy, rajzol-e, vagy sem.

Egy napon aztán nyúlánk kislány jelentkezett, barna haja volt és szép ten-
gerzöld volt a szeme. Tiszteletreméltó családját már régebbrõl ismertem. Keserü
Ilona – elkezdett rajzolni. Esztendõk, évtizedek múltán ebbõl a pécsi kisleányból
nemzedékének a festõje lett. És kettõnk különbsége máig õrzi igaz barátságunkat.

Most életrajz következhetnék, tûnõ és história nélküli idõ, valami személyte-
len történés, szüntelen belsõ küzdelem, ami kifejezéshez, kifejezõdéshez ért el a
festményeken. Mûterme – legalább nékem – meglehetõsen rendetlen volt. De gyü-
lekeztek festményei. Kinyíló szép szájat ábrázoltak, de lehet, hogy a folyó, a tenger
lépcsõs emelkedését, talán kõpárkányokat, a Dunántúl hajlatait, önmagukba hajló
és széjjelszakadó görbéket. Szép meggyõzõdés.

Az idõrõl, a sorsról, a hivatás végzetességérõl beszéltünk. Volt-e haszna –
ezt alig hihetem. Keserü Ilona sokat utazott: bejárta a legfontosabbat, Magyaror-
szágot. Most a Belgrád rakparton lakik. Az ucca forgalma fölmorog az emeletre, a
Gellért visszaveri a dunai hajók sípolását, meg a saját lármáját.

Egy napon – derûsen – azt mondja nékem Keserû Ilona: „Mostanában var-
rok”. Még rendetlenebb lett a mûterme. A szájak, a folyók hullámai, a Dunántúl haj-
latai vaskosan kidomborodtak a képbõl, kezet lehetett velük fogni. Ezeket a vászon
reliefeket befestette eleven színekkel. Ami megmaradt – hulladék – abból memo-
randum bokrétát csinált, és belelógatta a térbe.

Igen, megvalósult az örökké jelenlévõ szülõföld image. Most ott élnek a
Belgrád rakparti mûteremben. Olykor útra kélnek ezek a képek, idegenbe utaznak,
eljönnek Pécsre és elmondják, megmutatják, mit jelent a szülõföld.

Hogy szólt a firka a Széchenyi téri rajz- és festõiskola falán? – hogy a tehet-
séges embert nem lehet tanítani?

Hogy Keserü Ilona mikor, mit, hogyan tanult – kinek jut ma eszébe. Festmé-
nyein nem emlékezetté, jelenné válnak a szülõföld tanításai.

Beöthy István szobrászmûvész (Párizs) emlékkiállításának megnyitása. Pécs,
1983. április 22. Modern Magyar Képtár.

A francia nyelv batisseurs des cathédrales-nak nevezi azt az emberfajtát –
építészek, kõfaragók, szobrászok voltak õk, akik nyughatatlan hittel – de miben hit-
tek? abban, hogy amit a maiak, keresve a kifejezést úgy nevezünk – magasba épí-
teni, vagy bizonytalanul összefoglalva, keresve a pontos kifejezést a francia gótika
csodáinak nevezünk – aki a katedrális befejezését nem érhette meg, tehát a való-
ságban sohasem látta.
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A magyar történelemben az anjou-k királyainak kora ez – katedrálist, hasonlót
építettek akkor Magyarországon. És korabeli elszámolásokból tudjuk, kik finanszí-
rozták a katedrálisokat, adataik vannak, hogy ezekben az elszámolásokban szere-
pelnek francia nevek itthon és magyar kõfaragóké, akik francia földön dolgoztak.

Ilyen batisseur, építõmûves és elmélet építõje Beöthy István. A háború, az
utána átélt évek sora, Beöthy korai halála alkotóerejének teljében – máig nem em-
lékezett meg mûvészetérõl. Szülõhazájának szóló mai késõi üzenet azonban jobb,
mint a sohasem.

A harmincas években a Montparnasse környékén már megvoltak a ki-
sebb-nagyobb kiállítótermek, egész nap, különösen pedig este igen eleven élettel
tele kávéházak, köztük a Select „avec ses tantes”. Üres telkeken, udvarokban el-
szaporodtak jó, kevésbé jó és rozoga mûtermek, hol lakással, hol anélkül: Raspail,
Alézia, Porte d’Orléans metro-vonal volt az, mely késõbb kilépett Montrouge-ba és
Arcueilba. Természetesen mûvészi csoportosulások, tervkovácsolások hulláma
kísérte ezt a jövést-menést, legtöbbször tartósság nélkül.

Beöthynek Montrouge-ban a Place Jules Ferry-n volt tágas, világos mûter-
me, magam meg az Avenue de la Porte d’Orléans-on laktam. Szomszédok voltunk,
csak át kellett menni az úttesten.

Beöthyt legtöbbször egyedül találtam mûtermében, elfoglalt volt mindig, mint
akit ezer gond hajt. Legtöbbször a francia építészet – régi és az akkori érdekelte,
errõl beszéltünk.

Akkoriban azokban az években tervszerûen utaztam, fölkerestem a francia
katedrálisokat. Nagy feladat volt, Strasbourgtól Toulouse-ig ezer km-ekben kell
számolni. A nyarakat kedveltem, a nyári nap melege befénylette a kövek hûvössé-
gét, az üvegablakokat, hangosabban álltak a jube-k St. Etienne du Montban és
Toulouse-ban. Mûtermében – elismétlem Beöthyt legtöbbször egyedül találtam,
„Taciturne” volt, jókat hallgattunk. Trópusi fákból faragta a flamboyant tornyokat,
melyek gyötrõdve indultak, emelkedtek a talajból és szélesedõ ívekben nyúltak
éles kardokká. Néha úgy tûnt fel, hogy ezek a fák, melyeknek színe, kopottsága
emlékeztetett a katedrálisok epidermisere, mint tornyok megnövekednek és már
nincsenek mûterem-falak, ezek az éles kardok, pengék meg visszhangozták a lát-
ványt, a messzirõl feltûnõ katedrálist. Régi emlékek és emlékeztetõ emlékek, mert
szubjektívek, hervadó csokor.

Kívánom, hogy most tiszta és megírandó lapok következzenek, a mûvészet-
történészé, hogy felmutassa az Epée flamboyante, a lángoló pengét, a „nagy si-
rályt” és felmutassa Beöthy megjelent írásait, lapokat sugárzó tisztaságban.
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T. MÉREY KLÁRA

LEXIKONOK EGY BENNE SZEREPLÕ SZEMÉVEL

2010 szilveszter éjszakáján lexikonokról álmodtam. Hosszú sorát láttam a kö-
teteknek. Gyermekkorom lexikonjait, Anyám örökségét, Nagyapám Pallas köteteit,
amelyek akkor õszinte borzadállyal töltöttek el, mert vaskos köteteikben félelmetes
rajzok ékesítették vékony lapjait. Utóbb ismertem és tanultam meg tisztelni azok ké-
szítõit, s kötetek mély és hasznos tudást rejtõ pontos összefoglalásait. Majd szemem
elé villant a Gutenberg Nagy Lexikon néhány kötete, amit még falun vásároltak meg
szüleim 1931-ben. Újból elõttem állt az a könyvügynök, akinél Apám ezt a sorozatot
megrendelte. Eszembe jutott az is, hogy mennyire fájlalták szüleim, amikor ez a vál-
lalkozás csõdbe ment és a mély tudást és szép illusztrációkat rejtõ kötetek érkezése
már a következõ évben megszûnt.1 De jött az Új Idõk fekete kötésû sorozata, csupa
fontos információval. Az elszakított területek községeinek új nevével, történetével,
mind fontos tudnivalót rejtettek lapjai. Majd az 1950-es évek végétõl megjelenõ Új
Magyar Lexikon kötetei sorakoztak fel szemem elõtt. Ezek az egyetemi éveimet
idézték fel. Végül az a lexikonsor, amely már Magyar Nagylexikon címen 1993-tól a
legújabb adatokat, értesüléseket foglalta kötetbe. S az egészet a Magyar Katolikus
Lexikon 14 kötete zárta, amely már csak a ruhásszekrényünk tetején találhatott he-
lyet magának könyvekkel túlzsúfolt lakásunkban. Szerettem és szeretem ma is a tu-
dásnak ezeket a tárházait, amelyek egy-egy fontos kérdésre adnak magyarázatot.
Még a hiányosságuknak is konkrét magyarázata van.

Az én bölcsõmbe a jó tündér egy nagy adag ambíciót csempészett, de ennek
ellenére nagyon meglepõdtem, amikor az 1970-es évek elején egyszer csak egy
angol nyelvû levelet kaptam munkahelyemre: a Dunántúli Tudományos Intézetbe,
amelyben felszólítottak arra, hogy adjam be életrajzi adataimat, mert a „Világ nõi” c.
kötetben azokat közzé akarják tenni. Egyszerûen nem akartam elhinni, hogy ez va-
lóság lehet, hogy az én szerény személyem is bekerülhet egy ilyen tekintélyes kö-
tetbe! Kicsit töprengtem is, hogy – az akkor „nagyon menõ” tréfa gondolatmenetét
követve: „vajon ki fúrt meg,” honnan ez a nagy érdeklõdés munkásságom iránt?
Nálamnál jobban ismert férfi kollegáim mit nem adtak volna egy ilyen kitüntetésért!
S mindezt csak a korán jelentkezõ nõi szolidaritással tudtam megmagyarázni!
Ugyanakkor – természetes gyanakvástól indíttatva – mindenképpen meg akartam
szerezni ezt a könyvet. Az akkori viszonyok között ez nem tûnt könnyû feladatnak,
de mivel az Intézetünk könyvtárosa is kíváncsi természetû hölgy volt, felajánlotta,
hogy a könyvtár devizakeretébõl megveszi, és én majd forintban kifizetem a kötetet
az Intézet könyvtárának. Micsoda botrány kerekedett ebbõl! Majdnem mindkettõn-
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1 Ezekben a gazdasági világválsággal terhelt években gyakran látogatták meg a falvakat ügynökök, akik ké-
peket, könyveket, egyebeket árultak. Akkor vigéceknek hívták õket. Rendszerint motorbiciklivel jártak, bri-
csesz nadrágot, sildes sapkát és napszemüveget viseltek. A négyéves húgom “pasi-bácsiknak” hívta õket
és rendszerint õ jelentette be érkezésüket az Apámnak. A falvak akkori értelmisége (orvosok, birtokosok,
nagybirtokok, postahivatalok stb. tisztviselõi, tanítók, módosabb iparosok stb.) jó vásárlók voltak azokban a
nehéz idõkben. A mi kis falunkban is jó vásárokat kötöttek, ezt esetenként Apám a szomszédos doktor bá-
csival tüzetesen meg is beszélte.
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ket kipenderítettek, hiszen akkor közönséges állampolgárnak nem lehetett nyugati
valutája! De végül az Intézetünk jogász igazgatója elsimította a dolgot, és tulajdo-
nommá válhatott az a lexikon, amelyben az én adataim is szerepelnek!2 Jó mélyen
eldugtam azt a kötetet, nehogy valakinek beleakadjon a szeme, hiszen ez valóban
irigység tárgyává tehetett volna engem, mert – tudomásom szerint – hazánkból
csak nagyon kevés történész hölgyet ért ilyen kitüntetés.

Utóbb azután, ahogyan éveim és munkáim száma gyarapodott, egyre több
lexikonszerkesztõtõl kaptam felszólítást arra, hogy közöljem adataimat. S ennek
során kellett rádöbbennem arra, hogy a lexikonoknak ez az adatfelsorolása (élet-
rajz és munkásság) milyen kevéssé ad emberi portrét, milyen mélyre rejti az embe-
rek eltérõ személyiségét, az életpálya kacskaringóinak magyarázatát.

S hadd illusztráljam ezt a megállapításomat egy nagyon is új, élõ példával. A
legutolsó lexikon, amelyben szerepel a munkásságom, a most megjelent Pécs Le-
xikon. Az én szócikkem készítõjének, Romváry Ferencnek jóvoltából hozzájutot-
tam a rólam írott szöveghez. Íme: T. Mérey Klára (1927. aug. 14. Lengyel/Tolna
vm.): történész. Szekszárdon érettségizett (1945) Az Erzsébet TE orvoskarán egy
évet abszolvált, majd a PPTE-n folytatta tanulmányait, magyar-történelem-mû-
vészettörténet szakon diplomázott (1950). A pécsi tanító- és óvónõképzõ tanára
(1950–52),majd a DTI-be került, mezõgazdaság-történeti kutatásokat végzett. A
gödöllõi Agrártudományi Egyetem agrárközgazdász szakán folytatott tanulmányo-
kat (1955–57). Az MTA doktora (1983). Disszertációját Dél-Dunántúl ipartörténeté-
bõl írta. Településtörténettel 1984 óta foglalkozott. 1988-tól a JPTE c. egyetemi ta-
nára, 1998-tól a kaposvári tanítóképzõ c. fõiskolai tanára. M.: A mezõgazdasági
munkásság mozgalmai a Dunántúlon 1905–1907. (1956), A somogyi parasztság
útja a feudalizmusból a kapitalizmusba (1965), Dél-Dunántúl iparának története a
kapitalizmus idején (1985), Település-Megye-Régió (2007).

Pontos, rövid szöveg, minden benne van, ami egy tudományos életben lé-
nyeges. Ha azonban ez egy kíváncsi természetû ember szeme elé kerül, meglehe-
tõsen megdöbbenten olvassa el ezt a szöveget. Micsoda nõ az ilyen, aki elõször or-
vos akar lenni, de már egy év után hátat fordít ennek a szép pályának! Aztán
felmegy a fõvárosba, és ott négy év alatt szerzi meg azt a diplomát, amihez öt év is
kevés! S végül még az Agrártudományi Egyetemre is betolakszik, pedig egyik
könyvében sem foglakozik agrártörténettel. Az elsõ munkája – horribile dictu! –
munkásmozgalom-történet, aztán – mintha csak elvágták volna, csupa más terület:
gazdaság- és településtörténet. Egyáltalán, mivel érdemelte meg azt, hogy beke-
rüljön egy pécsi lexikonba, hiszen csak 61 éve él ebben a városban. Hol falun la-
kott, hol kisvárosban, aztán a fõvárosban.

Engedjék meg most a kedves Olvasóim, hogy egy rövid történelemórát tart-
sak Önöknek, mert ennek a szikár életrajznak hátterét, rejtélyeit csakis az idõ koor-
dinátáinak segítségével lehet megvilágítani, megmagyarázni.

Falun születtem, Lengyelen és csodálatos 10 esztendõt töltöttem ott, engem
nagyon szeretõ, kedves családban. Apám a születésemkor 33 éves volt, s már ha-
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2 The world who’s who of women. (Third edition). Editorial director:Ernest Kay. International Biographical
Centre. Cambridge, England. 1976. 578. p.
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difogolyként megjárta Szibéria összes fogolytáborát. S szívében azzal a meggyõ-
zõdéssel tért haza, hogy az a nép, amelyet ott megismert, nagyszívû és jóságos.
Anyám vasúti mûszaki tisztviselõ gyermeke volt, aki utolsó lányéveit részint egy
francia nyelvû tanintézetben, részint hivatali munkában töltötte. 18 évesen került le
falura, egy erdõ közepén álló vadászházba, erdõmérnök férje mellé. Apám munka-
adója az a gróf Apponyi Sándor volt, aki a Széchényi Könyvtárat csodálatos
Hungaricumokkal gyarapította. Ugyancsak õ tette világhírûvé Lengyelt, amikor
meghallgatta a falu akkori plébánosának, Wosinszky Mórnak véleményét és elren-
delte a lengyeli sánc felásatását. Csodás új-kõkori leletek kerültek elõ, ez a kultúra
akkor még ismeretlen volt Európában, és ma is a „lengyeli kultúraként" emlegeti a
szakirodalom.

A 19. század vége felé Apponyi gróf nagy diplomáciai múlt után megnõsült
és véglegesen letelepedett ebben a kis faluban, csodás park közepén álló kasté-
lyában. Uradalmának központja is ott volt. A faluban lakott a körorvos, volt gyógy-
szertár, postahivatal és a kastélyhoz legközelebbi házban lakott birtokának intézõ-
je. A mellette levõ házban pedig a kastély fõszakácsa. Nem volt gyermekük. Utóbb
özvegye: Esterházy Alexandra grófnõ le-lesétált a faluba, megnézni az akkor már
az orvos melletti házban lakó erdõmérnökék kislányát. 1930-ban azonban meghalt
a grófnõ is, s ezzel kihalt az Apponyiaknak ez az ága. A grófnõ birtokát végrende-
letében a Magyar Nemzeti Múzeumra hagyta.

Apám közalapítványi tisztviselõ lett, s még e területen kívüli erdõségek is
hozzá tartoztak. Õ volt felelõs azért, hogy szakszerû erdõ- és vadgazdálkodás le-
gyen a rábízott erdõségekben. Gyermekkorom tele volt csodás eseményekkel. Tá-
voli területekrõl jött vadászvendégek étkeztek nálunk. Minisztériumi tisztviselõk tar-
tottak ellenõrzõ vizsgálatokat. Természettudósok lepték el otthonunkat, akik a falu
környékén nyugalmas helyet leltek az élõvilág közvetlen vizsgálatához.3 A hajdani,
erdõ közepén álló erdészházból fõvárosi tudósok és köztisztviselõk nyári laka lett,
ahol sok érdekes ember fordult meg, és sok-sok kedves gyerek, akik hozták a híre-
ket Budapestrõl vagy még messzebb vidékekrõl.4

„Igazi" barátnõim azonban a faluban laktak és német, azaz ahogyan akkor
mondták, sváb kislányok voltak, illetve a gépész két lánya a „majorból”. A szomszé-
dunkban lakott Lizi (Erzsébet), Rézi (Terézia) és Kádi (Katalin), akiknek vasárnapi
misére készülõdését minden alkalommal végignéztem. Csodálattal töltött el, ami-
kor magukra húzták a sok-sok szoknyát, a kötött strimflit (harisnyát) és a díszesen
kivarrt pacskert (kötött „cipõt”), amelyre, ha sár volt, még felvették a fából készült
klumpát. Mindig irigyeltem õket sok suhogó szoknyájukért, és szégyelltem a ma-
gam és a húgocskám egy szál ruháját. Gyermekkorunk igazi tanyája az az óriási
park volt, ahol pávák sétáltak méltóságteljesen, és ahonnan csodás panoráma nyí-
lott a távoli Mecsek csodás vonulatára!
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3 Fejérváry bárónõ, aki a Természettudományi Múzeum tudományos munkatársa volt, éveken át járt vissza
a lengyeli tavakban élõ békák élettani sajátosságainak tanulmányozására.

4 A „fürdõvendégek" közül csak néhányat említenék meg itt: Lajta Lajos zeneszerzõ a feleségével és két fiával
rendszeresen a lengyeli fürdõ forráshoz közeli kis házában lakott hosszabb ideig. De minden évben ott nya-
ralt Alföldy András, az ókor egyetemi tanára családjával és Éhik Gyula, a Természettudományi Múzeum fõ-
igazgatója, egyetemi tanár ugyancsak a családjával. A két utóbbi családban 5, velem egykorú gyerek volt.
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Nehéz volt a válás ettõl a kis falutól, de amikor 10 éves lettem, szüleim úgy
döntöttek, hogy továbbtanulásom érdekében Apám elfogadja a Szekszárdon fel-
ajánlott állást, hogy a család együtt maradhasson. Egy fõutcai hatszobás szolgála-
ti lakásba kerültünk, amelynek ablaka túl magasan volt ahhoz, hogy azon át közle-
kedjek. A „vadmadárnak” meg kellett tanulnia a városi illemet. Ez nem volt könnyû.
Az alsó középiskolai osztályokat egy magángimnáziumban töltöttem, ahonnan
évente elvitték hat, majd hét fõbõl álló osztályomat Székesfehérvárra, hogy ott ide-
gen tantestület állapítsa meg tudásunk fokát, és állítsa ki év végi bizonyítványun-
kat. A felsõ osztályok sem voltak könnyebbek. A fiúgimnáziumba ugyan latinból tett
különbözeti vizsga után felvettek lányokat is, de csak keveset és magántanulónak,
év végi külön vizsgára kötelezve õket. S közben kitört a világháború minden borzal-
mával. Szomorú érettséginkrõl e lap hasábjain már írtam.5 1945 nyarán került erre
sor, és a régi osztályból mindössze 4 fiú és 2 lány tehetett akkor érettségit, a többie-
ket elsodorta a háború szele.

A közlekedés veszélyes volt. Ha az ember elindult valahová, vonaton vagy
más közlekedési eszközön, nem tudhatta, hogy nem fogolytáborban találja-e ma-
gát a következõ fél órában. Ha viszont mindenképpen tanulni akart, akkor vállalnia
kellett ezt a rizikót. Barátnõm divattervezõ akart lenni, én nagy író. De úgy tûnt,
ezeknek a „szakmáknak” nincs jövõje. Ezek után, józan megfontolással társam or-
vos édesapja foglalkozásának akart folytatója lenni, s én fizikusi pályára akartam
lépni, mert ezt a tárgyat szerettem a természettudományok körébõl, s akkor csak e
tudományok elõtt állt jövõ. Mindkettõt Pécsett, az Orvostudományi Egyetemen le-
hetett elkezdeni. Ez a város még elérhetõ távolságban volt Szekszárdtól, a vi-
szonylag még legbiztonságosabbnak látszó szekéren 12–14 óra alatt el lehetett
oda jutni. A hozzám érkezõ hírek szerint az orvosi évet beszámították a bölcsész-
kar fizikusi szakán.

El is végeztem becsülettel ezt az orvosi évet (Ernst professzor úrnál mind a
két kollokviumom kitûnõre sikerült!), bár a fizikai gyakorlatok arról már meggyõztek,
hogy ez az általam választott fizikusi pálya nem könnyû azok számára, akik irtóz-
nak attól, hogy az eleven békák fejét ollóval vágják le.

1945 szeptemberében azonban kegyetlen csalódás ért. A lezárt orvosi évet
nem számították be egyik természettudományos szakon sem! S ekkor visszatért a
régi vágy: mégis csak irodalmat és mûvészettörténetet tanulok, de emellé fel kellett
vennem még egy szakot, mert ezt a párosítást nem fogadták el. Apám nagyon sze-
rette a történelmet, az õ kedvéért második fõszakomnak a történelmet választottam.

Nem is volt semmi baj, sok kedves barátra leltem, kölcsönösen segítettük
egymást. Egy kanyaró és egy rubeola még meg is könnyítette dolgomat, mert
hosszabb otthoni tartózkodást tett lehetõvé.

De aztán az ókor professzora disszidált és az új vizsgáztató, aki tele volt
munkával és még gyomorbajos is volt szegény, éppen abból a tárgyból vágott el az
alapvizsgán, amibõl a legtöbbet tudtam: az ókor történetébõl! Csak a középkorból
letett kiemelten jó alapvizsga húzott ki a pótvizsga letételének kötelezettségébõl!
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5 Egy régi ballagás margójára. 1945. június 2. = Pécsi Szemle, 2008. õsz. 102–109. p.
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De a történelem alapvizsgám érdemjegye bizony elégséges lett. Elsõ elégséges
volt ez az életemben, és annyira megrendített, hogy noha változatlanul nem ra-
jongtam a történelemért, mégis elhatároztam, hogy ez a tárgy lesz ezentúl a ki-
emelt tárgyam, történész leszek!

Milyen aprócska dolgok mozgatják olykor az emberi sorsot! Igaz, ebben a
döntésben az is szerepet játszott, hogy a legkedvesebb tanárom, Horváth János
irodalomtörténész nyugdíjba ment, s többé nem oktatott az egyetemen.

1950-ben már csak a gyakorlati év volt vissza, amikor úgy döntöttek a Mi-
nisztériumban, hogy a szerzetesrendek feloszlatása miatt bekövetkezett óriási ta-
nárhiány miatt az utolsó évfolyamok hallgatóit végzettnek nyilvánítják, és azokat
azonnal státusba helyezik. Ezért végezhettem el az ötéves egyetemet négy év alatt
és kerültem le Pécsre a tanítónõ- és óvónõképzõbe tanárnak!

Akkoriban a hallgatók zöme Pesten akart álláshoz jutni, karriert építeni, így
az egyetemi „elhelyezõ bizottság” tagjai kifejezetten hálásak voltak azoknak, akik
vidéken vállaltak állást. Én Pécsre szerettem volna kerülni, ezt a várost nagyon
megszerettem az ott eltöltött év során. Az egyik tanulóköri vezetõm javasolta ne-
kem, hogy keressem fel Pécsen a Dunántúli Tudományos Intézetet, ahol tovább
folytathatom azokat a kutatást igénylõ munkákat, amelyeket a szak- és szemináriu-
mi dolgozatok írása közben az egyetemen már elkezdtem. Így kerültem aztán kap-
csolatba ezzel az Intézettel, ahová 1952 nyarán vettek át, és ahol aztán 1990-ig
dolgoztam.

Óriási szerencsém volt, mert olyan kutatóhelyre kerültem, ahol mindenkinek
megvolt a kutatandó témája, amelyet szeretett, és amelyen kedvvel dolgozott. Az egy-
máshoz való kapcsolatokat pedig a segítõkészség jellemezte. Különben is én voltam a
legfiatalabb és az egyetlen nõ. Igaz, hogy azonnal „fiúsítottak”, mondván, a kiemelt ud-
variasság nem illik az „egyenlõ eséllyel” jellemezhetõ tudományos világ gondolatköré-
be, de ez, már csak fiúgimnáziumi „elõéletem” miatt sem volt idegen tõlem!

Hárman voltunk történészek: Babics András a bányatörténet terén alkotta ala-
pos, úttörõnek számító mûveit. Rúzsás Lajos a Zsolnay gyár történetét írta akkor. S
én a mezõgazdasági munkásság mozgalmainak kutatását kaptam feladatul.6

Ismét szerencsém volt! Maga a téma roppant érdekes volt. Az újságok jelen-
tései, a századelõ politikai hangulata, amikor darabont kormányt ültettek az ország
nyakára, a levéltárak anyagában megõrzött puskaporos néphangulat. Mi kellhetett
más egy regényírói babérokat dédelgetõ ifjú történésznek! S még az akkori esemé-
nyek is a segítségemre siettek! 1953-ra az átalakult Magyar Történelmi Társulat és
a Tudományos Akadémia az 1905–1907. oroszországi polgári forradalom téma-
körben kívánt nemzetközi tudományos emlékülést tartani. S az utolsó percben de-
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6 Ez a témaválasztás nem nélkülözte a humoros fordulatot. Babics András megkérdezte tõlem – miután le-
tettem a hivatali eskümet –, hogy mi volt a szakdolgozatom témája. Kicsit szégyenkezve vallottam be, hogy
Rózsa Sándor betyármozgalmával foglalkoztam, ami – valljuk be – közelebb állt az irodalomhoz, mint a tör-
ténettudományhoz. Ez adta aztán Babicsnak azt a ötletet, hogy a parasztság mozgalmaival kellene foglal-
koznom. Akkoriban mindenki a munkásság története körül buzgólkodott és a parasztság ügyei háttérbe
szorultak. - Megkérdeztem tõle, hogyan kell elindulnom, mire azt válaszolta: tanulmányozzam a rendõrségi
jelentéseket. Felutaztam tehát Budapestre és a Munkásmozgalmi Intézet könyvtárában kikértem a rendõr-
ségi jelentéseket. S mivel a legvaskosabb kötetek 1905–1907 évszámot viselték, ezeknek az éveknek a
kutatását kezdtem el.
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rült ki, hogy paraszti téma nincs. De akkor már lektor elõtt feküdt az a 3 íves munka,
amelyet én éppen ebbõl a témából készítettem. Így került ennek az emlékülésnek
szereplõi közé egy ismeretlen vidéki intézet kezdõ tudományos kutatója egy tízper-
ces korreferátummal.

És a csoda folytatódott, nagy sikerem volt! A téma tetszett. S akkor hazajöt-
tem, és három nap múlva meghalt az Apám. Azóta is rettegek a sikerektõl, amelye-
ket rendszerint valami bánat is kíséri az életemben.

A sikert azonban ki kellett használni az Intézet érdekében, amelyet állandó-
an a megszüntetés veszélye fenyegetett. Ez az Intézet ui. a Kultuszminisztérium
hatáskörébe tartozott, amely szabadulni akart ettõl a „drága örökségétõl”.7 Utaz-
tam tehát és elõadásokat tartottam ebbõl a témából az egész országban, írtam ta-
nulmányokat, újságcikkeket. Sõt a Szikra Kiadó e témából jelentette meg elsõ
könyvemet.

Egyik alkalommal a MEDOSZ székházban kértek tõlem egy elõadást. Ez ak-
kor Budapest egyik legnevezetesebb elõadóterme volt. Emlékszem rá, hogy akkor is
zsúfolt volt, sok hallgatója volt ennek a témának. Elõadásomban bõvebben elemez-
tem a mozgalom bukásának okait, és itt kitértem az egyetemen tanult, s a szociálde-
mokratákat e vonatkozásban elítélõ vélemények taglalására is. S akkor az elsõ
sorból felállt egy idõsebb úr és könnyekkel a szemében elmondta, hogy õk, a szociál-
demokraták mindig a nép javáért harcoltak, egész életük ennek jegyében folyt, és
igazságtalannak érzi a megjegyzéseimet. S noha a vitát vezetõ mindenképpen meg
akarta védeni az én álláspontomat, én éreztem, megéreztem azt, hogy ennek a
könnyes szemû hozzászólónak igaza van. S amikor hazatértem Pécsre, megkértem
Babics Andrást, hogy ne kelljen a továbbiakban mozgalmi kérdésekkel foglalkoz-
nom, mert úgy tûnik, ebben a kérdésben nem mindig tárható fel a teljes igazság. Hát
így lettem aztán gazdaságtörténész, elõször mezõgazdaság-történész. S ezért kel-
lett elvégeznem az Agrártudományi Egyetem két, elméleti esztendejét. Az igazság-
hoz tartozik, hogy ezt akkor senki sem kívánta tõlem, csak én magamtól. Ha valaki
foglalkozik egy „szakmával”, akkor értenie is kell hozzá!8

Tanulmányaim félidejében tört ki 1956 októberében a forradalom. Én akkor
nem tartózkodtam Pécsett. Édesanyám Kaposváron, a cukorgyár kampányában
dolgozott, húgom Budapesten volt a Heim Pál Gyermekkórházban. Én anyámhoz
utaztam, és a Somogy megyei Levéltárba jártam be dolgozni kb. hat hétig, amíg az-
tán hazautazhattunk Pécsre. A következõ évben pedig férjhez mentem, családot
alapítottam.

A következõ idõszak már egy szokványos kutatói életpálya, sok munkával,
utazásokkal és tanulással tarkítva. 1961-ben megszereztem a kandidatúrát és a
vele járó bölcsészdoktori címet, világra hoztam egy kisfiút (1959) és egy kislányt
(1962). Megismertem és mûvelni kezdtem az ipartörténetet is, de ennek titkait nem
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7 E témáról részletesebben lásd. A Magyar Tudományos Akadémia elsõ regionális intézetében folyó törté-
nészmunka és annak munkásai (1943–1990) = Település-Megye-Régió.  Pécs, 2007. 237. p. és passim.

8 A Gödöllõn és Budapesten letett vizsgák alkalmából mindig felkerestem az Egyetem Könyvtárába „szám-
ûzött” egykori professzoromat, Kosáry Domokost és együtt ábrándoztunk azon, hogy a majd megindítandó
Agrártörténeti Szemlének én lehetnék a szerkesztõje. Ezt az ábrándot aztán elsöpörte a történelem, de ez
a késõbb valóban életre hívott szakfolyóirat számos agrárvonatkozású tanulmányom kiadója lett.
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egyetemen sajátítottam el, hanem számos ország számos könyvtárának kincsei-
bõl, hazai és külföldi kollégákkal történõ beszélgetésekbõl. Szakmai rendezvé-
nyek, hazai és nemzetközi konferenciák elõadásaiból merítettem, azokból ismer-
tem meg a „hadititkokat”.9 Így született meg aztán, 22 évvel a kandidatúra után,
húszévi kemény munkával akadémiai disszertációm, amelyet 1983-ban védtem
meg a Magyar Tudományos Akadémián.

Ekkor már a legifjabb kutatóból a legidõsebbé váltam az Intézetben, vagy
ahogyan magamban megfogalmaztam: hirtelen, átmenet nélkül lettem Benjámin-
ból Matuzsálem.

Amíg ott dolgoztam, négy igazgatóm volt: egy földrajztudós, egy történész,
egy jogász és ismét egy földrajztudós. 1990-ben mentem nyugdíjba. Könyveim na-
gyobb része már ezeknek a nyugdíjas éveknek terméke volt. A településtörténetet
nagyon megszerettem.

S életem egyik csúcspontjának tekintem azt, amikor a milánói Gazdaságtör-
téneti Világkongresszuson egy szekció szervezõjeként és vezetõjeként bemutat-
hattuk a világ történészeinek hazánk török utáni betelepülésének történetét, ese-
ményeit. A szomszédos ország történészei segítették ezt a munkát, Kolozsvárról,
Aradról, Zágrábból.

De be kell vallanom, ennél nagyobb élmény volt számomra, amikor 2007-ben,
az aranylakodalmunkon a nagycsalád körülülte az ünnepi asztalt, gyermekeink és tíz
unokánk. S a fiam felköszöntõje után a lányom csendesen megjegyezte, hogy a mi
50 év elõtti „igenünk” 12 új élet világra jöttét, megszületését tette lehetõvé.

De ez már nem kerülhetett bele semmiféle lexikonba.
T. Mérey Klára
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9 A kutatások egy veszélyére szeretném itt a figyelmet felhívni. Az ipartörténet-írás teljes elsajátítása érde-
kében egy iparágat szerettem volna mélyrehatóan feldolgozni, s ezért örömmel fogadtam Szilágyi Miklós
szekszárdi múzeumigazgató felkérését, hogy írjam meg a simontornyai bõrgyár történetét. Akkor már is-
mertem az ipartörténet-írás módszertanát, s nagyon alaposan igyekeztem – még a helyszínen is – elsajátí-
tani a gyártörténetíráshoz szükséges tudnivalókat. Egy valamire azonban nem számítottam. Miközben el-
merültem a bõrgyártás múltbéli technikai problémáiban, egyszerre sóvárogni kezdtem egy bunda után! S
végül valóban kigazdálkodtunk egy bõrbõl készült bundát a tél hidege ellen.- Utóbb a férjem kicsit fanyarul
jegyezte meg, hogy milyen szerencse, hogy nem egy gépgyár történetét dolgoztam fel, mert akkor biztosan
egy traktort kellett volna beszereznünk!
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BIRÓ JÓZSEF

A MECSEKI SZÉNBÁNYÁK VASAS BÁNYAÜZEMÉBEN
1986. FEBRUÁR 18-ÁN TÖRTÉNT FEJTÉSOMLÁS

A vasasi Szent József római katolikus templom ritkán látott annyi embert,
mint akik 2011. február 18-án 14 óra 30-kor a 25 év elõtt fejtésomlás áldozatairól
történt megemlékezésre gyûltek egybe. Ez a negyedszázada történt esemény szo-
morú emléke a településnek és a korábban a vasasi bányában dolgozó emberek-
nek és családtagjaiknak. Akkor érthetjük meg ennek a tömeges megemlékezésnek
mozgatórugóit, ha megismerjük, mi történt azon a huszonöt évvel ezelõtti napon.

Vasas Bányaüzemben 1986. február. 18-án 16 órakor az V/a. színten, az V.
É-i keresztvágatától északra, a 11. sz. telep elsõ szeletében indított fejtésben fejtés-
omlás következett be. Ez a terület az aknától légvonalban kb. 1300 m távolságban,
nagyjából a Kövestetõnek nevezett felszíni terület alatt 300–350 m mélyen helyezke-
dett el. A bányabeli útvonalon pedig kb. 1500 m távolságban volt. A fejtést a -44 m-en
(Afm) elhelyezkedõ szállítószint és a +18 m-en kihajtott IV. szinti légszint között É-i
irányba haladt. A biztosítást fémsüvegekkel és egyedi hidraulikus támokkal oldották
meg, ezzel. 2,2 m-es magasságú fejtést lehetett kialakítani. A munkahelyet 1985. de-
cember 20-án indították. Annak érdekében, hogy a kívánt dõlésviszonyokat kialakít-
sák, a fejtés felsõ, légvágati része 38,5 m-t haladt elõre, míg a szállítóvágati oldalon
nem volt elõrehaladás. A lefejtett terület a térképen ennek megfelelõen egy legyezõ-
re emlékeztetõ formát mutatott.
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A fejtés felsõ szakaszáról, a 85-89 sor közötti részrõl, a mentés alatt készült  fénykép.
Ez a terület csak kisebb károsodásokat szenvedett.
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A 300 dõlésû, 80 m hosszú fejtésben gyors lefolyású, a 20. süvegsortól a 80.
süvegsorig kb. 48 m hosszúságágú szakaszon omlás következett be (a süvegso-
rok egymástól átlagosan 70 cm távolságban helyezkedtek el). Az omlás 15 dolgo-
zót zárt el a külvilágtól. Köztük volt Szanda László, a fejtés csapatvezetõ vájárja is.
Három dolgozót a gyors mentés következtében sikerült különbözõ sérülések mel-
lett kimenteni: Wladislaw Staczínski 38 éves lengyel vájárt, Bogumil Marszak 34
éves lengyel vájárt és Jung Miklós 26 éves pécsi vájárt. Sérülés nélkül került ki az
omlás alól Berzsenyi Géza 29 éves pécsi csillés. A fejtésomlásban sajnos hõsi ha-
lált halt öt lengyel és hat magyar dolgozó.

Franczisek Strey 39 éves lengyel vájár
Jan Kurzacz 39 éves lengyel vájár
Jozef Cwikla 28 éves lengyel vájár
Rysard Kurczak 33 éves lengyel vájár
Stanislaw Ziaja 45 éves lengyel vájár
Szanda László 49 éves pécsi csapatvezetõ vájár
Bartók Béla 37 éves pécsi vájár
Brandt János 26 éves pécsváradi vájár
Gémes Illés 35 éves bányalakatos
Horváth János 39 éves pécsi vájár
Klajbár Mihály 33 éves pécsi vájár

A mentés 1986. február 18-tól, keddtõl péntekig tartott. Idõrendben a követ-
kezõ események történtek. 16 óra 00 perc. A fejtésben, ahol 32-en dolgoztak, meg-
remegtek a támok, hullottak a kövek és a szénpor. Elõre-hátra billent ott a világ és
minden elsötétült. 40 méter hosszban összedõlt. Ezen a szakaszon 17-en tartóz-
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kodtak, vagy idáig menekültek. Akiket nem temetett el a lezúduló kõzet, felfelé és
lefelé rohantak. Eltelt talán egy perc, talán csak pár másodperc és futottak vissza,
hogy kimenekítsék, akiket lehet. Czekaj Józsefnek sikerül az összement területrõl
kiugrania. Az omlással nem érintett területen dolgozók visszaértek az elsõ össze-
omlott sorig. Ott találták beszorulva Gál Istvánt, akit ki tudtak menteni.

Közben valaki elrohant a telefonhoz, hívta a diszpécsert. A diszpécser riasz-
totta az ügyeletes bányamentõket, akik talpra ugrottak, felszereltek és siettek men-
teni a társakat. Értesítették a hivatásos állami mentõket és a Központi Bányamentõ
Állomást. Beindult a szakszerû mentés! Az üzemi és vállalatvezetés meghatározta
a további feladatokat. A bányába leszállt bányamentõ csapatokat a Központi Bá-
nyamentõ Állomás állományából pótolták. Nem sokkal késõbb a helyszínre érke-
zett Kapolyi László ipari miniszter, aki a bányában a fejtésomlás helyszínén tájéko-
zódott a mentési munkák állásáról.

A bányamentõ csapatok, fejtési és elõvájási vájárok, segédvájárok és csillé-
sek két oldalról, a szállítóberendezés alatt alulról mentõgurítót, a felsõ szint felõl
ereszkét, azaz menekítõ vágatokat kezdtek az ép szénfal elõtt gyorsan és szaksze-
rûen kialakítani. Rengeteg szenet és törmeléket kellett eltakarítani, hogy a bajba ju-
tottak közelébe kerüljenek. Ennek érdekében a teljes szállítási útvonalat folyamato-
san szakemberekkel megtelepítették. Mások a mentéshez szükséges anyagokkal
látták el mindkét szinten a bányamentõket. Még éjfél elõtt 22 óra 55 perckor megta-
lálták Berzsenyi Géza csillést, akit épen, szinte sértetlenül szabadítottak ki. 23 óra
8 perckor viszont az élettelen Szanda László csapatvezetõt tudták kiemelni az om-
ladékból. Ekkor ért a fejtésbe a bányába leszállt Kapolyi László is.

0 óra 28 perc. Sérülten mentették ki Wladislaw Sraczynsky lengyel vájárt, 2
óra 51 perckor Bogumil Marczak lengyel és Jung Miklós magyar vájárt. Vele ké-
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Roman Kowalski lengyel nagykövet beszél a megemlékezésen
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sõbb több újságíró is megható riportot készített a történtekrõl.1.A kimentettek sérül-
tek voltak, de éltek. A bányabeli orvoscsoport elsõsegélyben részesítette mindket-
tõjüket, és úgy szállították õket a külszínre. Az aknaudvaron több mentõkocsi,
várakozott teljes személyzettel, és rögtön kórházba szállították a sérülteket.

A fejtés többi része már rosszabb állapotban volt. Kövek, szén, fémtámok és
süvegek erdején kellett átverekednie a bányamentõknek. Az éltetõ levegõ azon-
ban még áthúzott az omladékon, ami reményt adott az élõkért folytatott további
küzdelemhez.

Szerdán, 19-én 9 óra 10 perckor – lesújtó hír – Brandt János és Jozef Cwikla
fiatal vájárok holtestét találták meg, szabadították ki az omladék alól. Utána szinte
elviselhetetlen hosszú ideig csak serény munka folyt. 20-án, csütörtökön hajnal-
ban, 4 óra 55-kor leltek rá Rysard Kurczak és Klajbár Mihály vájár holttestére. Majd
röviddel ezután Francisek Strej vájárt is megtalálták, sajnos élettelenül. További
kemény munka folyt, és 8 óra 39 perckor ismét egy áldozat az omladék alatt: Hor-
váth János vájár. A bányamentõk között óriási az izgalom lett úrrá, mert délelõtt 10
órakor életjeleket észleltek. 14 óra 30 perckor azonban Jan Kurzacz lengyel vájár
holttestét találták meg. További lázas munka, míg 17 óra 40 perckor még élve men-
tették ki Stanislaw Ziaját, össze volt gömbölyödve, pokrócba tették, s úgy szállítot-
ták a légvágatra. Ott két mentõs raj, két orvos s két segédnyújtó küzdött az életéért,
hogy életfunkciói stabilizálódjanak, de minden erõfeszítés ellenére sajnos elhunyt.
Váltott emberekkel folyt a megfeszített munka. Pénteken 0 óra 25 perckor Bartók
Béla, majd 0 óra 40-kor Gémes Illés bányalakatos – akitõl korábban még életjelek
érkeztek – holtestét tudták kiszabadítani. Véglegessé vált a megdöbbentõ és szo-
morú névsor tizenegy hõsi halottal. Hat magyar és öt lengyel dolgozó vált áldozatá-
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A benzinlámpákkal díszített oltár és a virágok

1 .Sáfrán István: A mentés utolsó napja = Népszabadság 1986. február 21.
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vá a mecseki szénbányászat egyik legnagyobb bányakatasztrófájának. Õk már
csak a lelkekben, családjaik és munkatársaik gondolataiban léteznek, de emlékük
és hõsi küzdelmük örökké él.

Ezért történt, hogy a templom zsúfolásig megtelt a rájuk, élet-halál küzdelmet
folytató bányászokra és értük dolgozó társaikra emlékezõkkel. Megtisztelte a meg-
emlékezést Roman Kowalski, Lengyelország nagykövete, aki emlékbeszédében
méltatta a bányászok és az áldozatok átélt küzdelmét, a hagyományos lengyel-ma-
gyar barátságnak a megemlékezésben is megnyilvánuló továbbélését. Beszédet
mondott dr. Hoppál Péter, a körzet országgyûlési képviselõje is, aki elismeréssel
szólt a bányászok a mentésben részt vevõk és az omlásban maradottak heroikus
küzdelmérõl. Ígéretet tett, támogatja a bányászati kultúra és hagyományok ápolásá-
nak ügyét. Szabó István, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzetközi Kapcsola-
tok Fõosztályának Fõosztályvezetõje a kétkezi és teremtõ munka becsületérõl és
visszaállításának szükségességérõl szólt. A Vasasi Bányász Zenekar játéka, a So-
mogyi Általános Iskola tanulóinak mûsora és a Berze Nagy János Népdalkör éneke
emelte a kegyeleti megemlékezés ünnepélyességét. Szilasi László saját, megható
versével emlékezett a lesújtó hír nyomán keletkezett akkori érzéseire. A megemlé-
kezés részeként Kövesi Ferenc plébános gyászmisén mondott könyörgést a hõsi
halált halt bányászok lelki üdvéért. A szentmisét követõen a résztvevõk koszorúkat
helyeztek a feldíszített oltár elé. Az oltáron az egyenként bányász egyenruhában el-
helyezett benzinbiztonsági lámpák lángjai lobogtak az elhunytakért. Továbbra is, 25
év után, és mindenkor emlékezzünk Rájuk és mindazokra, akik bányaszerencsét-
lenség következtében vesztették életüket!

A szóban forgó fejtésomlás kapcsán elhangzott néhány olyan nyilatkozat, mi-
szerint ez a fejtésomlás soha nem látott, soha elõ nem fordult esemény volt a vasasi
bányászkodás történetében. A tényszerûséghez hozzátartozik, hogy a mecseki
szénbányászatban, különösen a nagyteljesítményû frontfejtéseknek a 20. század
elsõ felében történt elterjedése óta több esetében is elõfordult hasonló méretû fejtés-
omlás. Különösen jellemzõ volt ez a fabiztosítású frontfejtésekre. Néhányszor a sze-
rencse és a fokozott éberség segített abban, hogy a tömeges áldozatokat követelõ
katasztrófát sikerült elkerülni. Ilyen nagyméretû lehetett a vasasi üzemben 1954. feb-
ruár 6-án 60 m hosszban bekövetkezett fejtésomlás,2.ahol kísérteties hasonlóság
nemcsak a februári elõfordulásban, hanem a 15 fõ érintettségében is fennállt. A 15
fõbõl akkor kilencen menekültek meg, és hatan vesztették életüket.3.

A katasztrófát követõen a fémsüveggel és fémtámmal biztosított fejtésekben
még szigorúbb elõírásokat vezettek be, és többek között a biztosítás távtartóit is a
fáról fémbõl készültekre kellett cserélni. A fejtésomlás egyik oka kétségkívül nem a
biztosítás teherviselésének gyengesége, hanem a rendszerként való teherviselés
hiánya okozta eldõlésüket, elsodródásukat. A mai modern pajzsos és keretes fejté-
si biztosító berendezések e hiányosságokat még tökéletesebben küszöbölik ki.
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2 Bányaszerencsétlenség történt a vasasi Pefõfi-aknán = Dunántúli Napló, 1954. február 14.
3 Nem szól már a klopacska… (Szerk. Göndöcsné Bátai Rozi, Szirtes Béla, Szirtes Gábor). Pécs, 2000. 159. p.
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TÜSKÉS TIBOR

SZEDERKÉNYI ERVIN
(*1934 †1987)

Utódom volt, négy évvel fiatalabb nálam, és megelõzött a távozásban. Dom-
bóváron középiskolát, Szegeden egyetemet végzett. Pécsett kezdett el tanítani,
elõbb általános iskolában, késõbb gimnáziumban, majd a tanárképzõ fõiskolán,
végül a tudományegyetem tanárképzõ karán. Nem akart a Jelenkor fõszerkesztõje
lenni. A folyóiratnál még én adtam feladatokat a fiatal tanárnak: könyvkritikákat írt,
tehetségkutató diákpályázatot értékelt, a folyóiratban a modernségrõl, a korszerû
mûvészet kérdéseirõl zajló vitához szólt hozzá a szocialista realizmus talajáról. Va-
lójában ezekkel az írásokkal hívta föl magára a figyelmet.

S amikor engem a modernizmus meg a „polgári nézetek” pártolása miatt kia-
kolbólítottak a szerkesztõségbõl, 1964. augusztus 15-tõl õt ültették a helyembe. A
lap a „vaskorszakba” süllyedt vissza. De amit pártmegbízatásként vállalt, késõbb
hivatásává tette. A szocialista realizmus kívánalmain jó ízlése, a minõség iránti
vonzalma, az írókkal való személyes kapcsolat ápolása, olvasmányélményei gyõ-
zedelmeskedtek. És az elsõ öt-hat év botladozása, „tanulópénze” után ugyanazo-
kat az írókat – Hernádi Gyulát, Illyés Gyulát, Mándy Ivánt, Mészöly Miklóst, Németh
Lászlót, Weöres Sándort – kezdte el közölni, akik miatt annak idején nekem az el-
marasztaló bírálatokat hallgatni, a támadásokat vállalni kellett. Persze közben az
„éghajlat”, az irodalmi „ájer” is változott. De õt is elszámoltatták, és elõfordult, hogy
„igazoló jelentést” kellett írnia.

Életmûve a folyóirat történetébõl huszonhárom esztendõ, amíg a lap élén állt. Azok
közé a szerkesztõk közé tartozik, akik önálló mûvek megalkotása helyett a vérükkel táplál-
ják a lapot. Saját könyve nincs, de elõhívta, életre segítette, közölte mások mûveit. Min-
denkit arra tudott ösztönözni, amire tehetsége szerint képes volt. Fõiskolai jegyzeteket írt
másokkal, antológiákat szerkesztett, a helyi napilapban tévékritikákat vállalt, interjút készí-
tett. Szorgalmát, tehetségét, idejét másokért áldozta föl. Évek során fölismerte, hogy nincs
„szocialista” meg „polgári” irodalom, nincs „konzervatív” meg „posztmodern” irodalom, ha-
nem jó meg rossz irodalom létezik. Amikor a hetvenes évek végén egy új hangú, új szem-
léletû fiatal magyar széppróza jelentkezik irodalmunkban, akkor képviselõi (Esterházy Pé-
ter, Nádas Péter) és kritikusai (Balassa Péter) mellé áll. De a „kipróbált” értékeknek sem
fordít hátat: Bertha Bulcsú interjúsorozatát jelenteti meg, Tatay Sándor Bakony-szociográ-
fiáját közli, helyet ad Nagy Lászlóról, Pilinszky Jánosról, Illyés Gyuláról írott könyveim foly-
tatásos közlésének. Huszonhárom éven át egy folyóirat élén állni, a java magyar iroda-
lom ügyét szolgálni, ugyanakkor az irodalompolitika kívánalmainak és a „húzd meg,
ereszd meg” gyakorlatának eleget tenni – nem lehet belsõ konfliktusok nélkül. Szeder-
kényi Ervin abban a küzdelemben, amelyet a magyar irodalom értékeiért, a java iroda-
lom érdekében a kulturális politika legmagasabb szintû irányítóival folytatott, felõrlõ-
dött. Egyre gyakrabban gyújtott rá, orvosságokat szedett, hangja elfátyolozódott, keze
reszketett, kórházba került, fölemésztõdött.
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Az Írószövetség 1986-os november végi közgyûlésén még ott volt, de
rosszul lett, elesett, és már Budapesten kórházba került. Aztán Pécsre hozták,
elõbb a Tüdõszanatóriumba, majd a Honvéd Kórházban kezelték. A tüdõrák vitte
el. 1987. február 21-én hunyt el. Temetésén Cseres Tibor, az Írószövetség elnöke
búcsúztatta. Ugyanezen év áprilisában szerkesztõ-irodalomszervezõ tevékenysé-
géért posztumusz József Attila-díjjal tüntették ki.

A Jelenkor az 1987. évi 6. számot szentelte az emlékének. Ebben a szám-
ban, amelyet már Csordás Gábor szerkesztett, róla szóló vagy neki ajánlott írással
(verssel, emlékezéssel) mindazok felvonultak, akik valamilyen módon szerkeszté-
se idején munkatársai voltak, akiknek írásait a Jelenkor rendszeresen közölte, akik
hálásan emlékeztek rá. Abc-szerint sorolom a 25 nevet (pontos és jellemzõ név-
sor): Ágh István, Balassa Péter, Bertók László, Bihari Sándor, Csajka Gábor
Cyprián, Csorba Gyõzõ, Esterházy Péter, Fodor András, Kabdebó Lóránt, Károlyi
Amy, Krasznahorkai László, Makay Ida, Mándy Iván, Mészöly Miklós, Nádas Péter,
Nemes Nagy Ágnes, Pákolitz István, Pálinkás György, Parti Nagy Lajos, Pomogáts
Béla, Poszler György, Sándor Iván, Sõtér István, Takács Zsuzsa, Tüskés Tibor,
Vasadi Péter, Weöres Sándor, Zelei Miklós.

Szederkényi Ervin keveset publikált, a folyóiraton kívül néhány könyvet szer-
kesztett, néhány tanulmánya jelent meg, a Jelenkorban folyóirat-szemlét, a Dunán-
túli Naplóban könyv- és televízió-szemlét, jegyzeteket írt rendszeresen. Munkás-
ságának „térképe” az a bibliográfia, amelyet Bertók László állított össze (1991),
kiegészítve azokkal az adatokkal, amelyek a Jelenkor korábban, Szederkényi elõtti
korszakára vonatkoznak.

Szederkényi Ervin szerkesztõi munkájának, az írókkal való kapcsolattartás-
nak, a kéziratkéréseknek fõ technikai eszköze a telefon (még a vezetékes!) hasz-
nálata volt. Emlékszem, szóvá is tették a szerkesztõség magas havi telefonszám-
láját. Szederkényi persze leveleket is írt, többnyire kézzel. Nagyalakú füzetekbe
írta egy-egy szám tervezett „tartalomjegyzékét”, emlékeztetõ följegyzéseit, a szük-
séges telefonszámokat. (Ezekbõl néhány a Jelenkor emlékszámában látható.)
Több levelet váltott Mészöly Miklóssal. Kettejük levelezése (130 oda-vissza írt le-
vél) az 1970 és 1987 közötti idõbõl Séta, évgyûrûkkel címmel jelent meg. (Jelenkor
Kiadó, 2004.)

A Jelenkor folyóiratnál még egy alkalommal, Szederkényi Ervin születésé-
nek hetvenedik évfordulóján, a 2004. évi 4. számban több írással (Bertók László,
Parti Nagy Lajos, Esterházy Péter és Lengyel Balázs írásával, Szederkényi levele-
zésébõl közölt szemelvényekkel), valamint sok-sok fotóval emlékeznek meg róla.

Bertók László Egy nehéz mondat címû írását ezekkel a szavakkal zárta:
Sokkal okosabb, mint én. A mindennapi ügyekben, összefüggések meglátásában,
ismeretében, az információk jelentõségének megbecsülésében hozzá képest da-
dogtam csak. Nem értettem hozzájuk, nem érdekeltek. De ha mégis, akkor min-
dent meg lehetett kérdezni tõle. „Engem erre a célra tenyésztettek ki” – mondta. Ezt
is, ezt a mondatát is csak késõbb értettem meg. Elõször csak jól hangzott. Moso-
lyogtam rajta. Aztán rájöttem, hogy milyen nehéz mondat ez. Egy élet minden ke-
serve (tapasztalata, tragédiája?) benne van. Benne lehet.
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NAGY IMRE GÁBOR (szerk.): FORRÁSOK PÉCS VÁROS
POLGÁROSODÁSÁRÓL (1867–1921)

1848-ban a forradalom elhárította a polgárosodás intézményes és jogi akadályait, fel-
számolta a hagyományos, rendi struktúrát. A kiegyezést (1667) követõ gazdasági növekedés
hatására felgyorsult az urbanizáció, a térbeli és strukturális mobilitás, és kibontakozott a ma-
gyar társadalom polgári átrétegzõdése. Pécs lakosságának 1848 és 1910 közötti meghárom-
szorozódása országos viszonylatban is kiemelkedõ. Pécs 1848 elõtt szabad királyi városi rang-
gal és egyházközponti szereppel rendelkezett, a dualista korszakban a térség igazgatási
(jogszolgáltatási, katonai) és kulturális (oktatási, mûvelõdési) központjává vált. A Baranya Me-
gyei Levéltár fõlevéltárosa, Nagy Imre Gábor és munkatársai által szerkesztett forrásgyûjte-
mény a polgárosodás pécsi folyamatának bemutatására vállalkozik.

A kötetet a szerkesztõ alapos bevezetõ tanulmánya nyitja (szerkezetileg a mû elsõ
fejezete), melyben a város dualizmus kori társadalmát vázolja. A fejezetet statisztikai adatsorokat
tartalmazó táblázatok teszik szemléletessé. A szerkesztõ meghatározza Pécs helyét a magyaror-
szági városhálózatban, majd ismerteti a források közlésének módját. A forrásgyûjtemény elsõsor-
ban Pécs város árvaszékének irataira épül (hagyatéki leltárak, végrendeletek, házbecsük, kérel-
mek stb.), de kiegészül más (közgyûlési, fõispáni, városi tanácsi, okmánytári stb.) anyagok
közlésével. Az anyaggyûjtés idõhatára 1867–1921. Nyolc fejezetbe csoportosítva, azon belül idõ-
rendben, néhány kivételtõl eltekintve teljes terjedelemben közli a közel kétszáz iratot. A rendezõelv
középpontjában Pécs polgárosodásának folyamata áll. Az egyes fejezetek köré csoportosított ira-
tok közlése minden esetben az adott témát bemutató rövid tanulmánnyal kezdõdik. Ezek az írások
önmagukban is megállják a helyüket, számos adatot és fontos összefüggéseket tartalmaznak.

A modern állam és gazdaság differenciálódó igényeinek megfelelõen gyorsan növekvõ
tisztviselõ-értelmiségi réteggel kapcsolatos iratokat olvashatunk elsõként. Városunk gazdasági
fejlõdésének jellegzetességeit mutatja be a következõ forráscsoport (Ipari kisüzemek, vendéglá-
tás), amely a kötet leghosszabb, illetve legtöbb iratot közlõ része. „Régen a szõlõ házat hozott, ma
házat visz”, idézi a szerkesztõ az 1900-as évek elejérõl származó pécsi mondást a következõ feje-
zet bevezetõjében. A pécsi polgárságra jellemzõ kisbirtokosi szõlõtulajdonlásról, a gyümölcster-
mesztésrõl, a korszak változásairól számol be Szõlõ és présházak, a pécsi tüke címû for-
rás-összeállítás. A pécsi polgárosodás bemutatása szempontjából különösen fontos téma a
Lakáskörülmények, lakáskultúra címû fejezet. Itt többek között Pécs város 1873-as építési sza-
bályrendeletét, vagy építési engedélyekkel, lakásbérlettel és egyéb „lakhatással” kapcsolatos irato-
kat találhatunk. A korszak életmód-történetébõl válogat a következõ fejezet (Hozomány, öltözkö-
dés, divat), míg a Magyarosodás címû rész Pécs társadalomrajzának egyik legfontosabb kérdését
tárgyalja (akkulturáció, asszimiláció). Leánynevelés és nõi szerepek címû összeállításban és en-
nek alfejezeteiben (Leánynevelés, Háziasszonyok, feleségek, A magányos nõ, Tanítónõk, óvónõk,
Postásnõk, Tisztviselõnõk, Az orvosnõ) csoportosított források a nõk dualizmus korában megválto-
zott helyzetérõl gyûjt össze érdekes mozaikokat. A pécsi zsidók polgárosultsága a város gazdasá-
gi, szellemi életében, kismértékben a politikai közéletben is megmutatkozott. A Polgárosodás és
zsidóság Pécsett címû fejezet iratai megerõsíti a szerkesztõ megjegyzését, miszerint a 19. sz.
utolsó negyede a hazai zsidóság „aranykora” volt. A forrásokban elõforduló idegen szavak és ke-
vésbé ismert kifejezések értelmezését szómagyarázat-összeállítás segíti. Az irodalomjegyzéket a
témában elmélyülõk nagy haszonnal használhatják. Az egyes fejezetek elején egy-egy – az irat-
csoporthoz kapcsolódó – illusztráció teszi szemléletessé a válogatást. A kiválóan szerkesztett
összeállítás igen értékes forrásokat tár az olvasók, Pécs dualizmus kori története iránt érdeklõdök
és a korszakot kutatók elé.

Gyánti István
Tanulmányok és források Baranya megye történetébõl 15. Pécs, 2010.
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FEDELES TAMÁS: „EZTÁN PÉCS TÛNIK SZEMÜNKBE”
A VÁROS KÖZÉPKORI HISTÓRIÁJA 1009–1526

Oláh Miklós 1536-ban, Hungaria címû mûvében így írt: „Eztán Pécs tûnik sze-
münkbe, várát a magas Mecsek hegy lábánál építették, annak lejtõit és csúcsát hatal-
mas tölgyek övezik, a pécsi püspök székhelye.”

Fedeles Tamás, a PTE BTK Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék adjunk-
tusának munkája Pécs középkori történetének elsõ önálló feldolgozása. A szerzõ a sa-
ját kutatásai mellett a korábbi feldolgozásokra támaszkodott, a kevés írott forrás mellett
a régészeti, mûemléki, mûvészettörténeti kutatások, valamint magyar és egyetemes
várostörténeti analógiák segítették munkáját. A téma modern feldolgozására akként
vállalkozik, hogy az egyes témakörök kapcsán ütközteti a korábbi és jelenkori szakem-
berek álláspontjait. A tudomány mai állását rögzíti, szintetizál, összegez, a szûkös írott
források kiegészítésére jó érzékkel használja fel a segéd- és rokontudományok ered-
ményeit. A mû címében meghatározott idõintervallum elsõ eleme nem igényel magya-
rázatot. Az elsõ királyunk által alapított egyházmegyék közül egyedül a pécsinek ismer-
jük a pontos alapítási idejét (1009). A szerzõ az átfedések elkerülése végett a mohácsi
csatáig, illetve a város feldúlásáig göngyölíti históriája fonalát. A mohácsi tragédia és
Pécs középkori történetének végét jelentõ oszmán hódítás (1543) közötti évek bemuta-
tását ugyanis egy a közelmúltban megjelent feldolgozás már tartalmazza. Fedeles Ta-
más könyvét hét tematikus fejezetbe szerkesztette, amelyekben alfejezetek segítik az
egyes témák kibontását.

Az elsõ, Püspöki székhely címû fejezet a munka „programadója”, hiszen Pécs
fejlõdését egyházi központ funkciója határozta meg, a püspöki székhelyek önálló vá-
rostípust jelentettek. Szent István az antik Sopianae területén jelölte ki az ország
egyik püspökségének székhelyét, ahol a honfoglalást megérõ szakrális épületek is
hangsúlyozták a keresztény hagyományok folytonosságát.

A Királyok, támadók, lázadók címû második fejezet a város politikai történetét
vizsgálja az országos, esetleg nemzetközi történésekkel összefüggésben. Mozaik-
szerûen, kronologikus rendben rakja össze a források által rekonstruálható esemé-
nyeket. A város politikai jelentõségét a királyi udvarokban is nagy befolyással rendel-
kezõ pécsi püspökök tevékenysége határozta meg.

A Városszerkezet, térhasználat címû fejezet a város topográfiáját rekonstruálja az
írott források, a régészeti megfigyelések és a képi ábrázolások segítségével. A 14.
sz.-ban Óvár vicus valószínûleg a püspöki központ alatt létrejött korai településmag. A
mai Káptalan utca területén a kanonokok házai alkottak városrészt. A plébániák és a kol-
duló rendi kolostorok körül lehettek további településmagok (pl. Mindenszentek-plébánia,
ágostonos kolostor). A Malomszeg városrészt a Tettye patak vízenergiáját használó ipa-
rosok lakták. Az egyes városrészek utcái és a városkapun keresztül az utak a Szent Ber-
talan-templom elõtti piactérre futottak össze, amely a 13. századtól a város fõtere.

A negyedik fejezetben a városképet mutatja be a szerzõ. A természeti környe-
zet ismertetésén túl nagyon sok érdekes adatot gyûjtött össze például a település szá-
mára fontos patakok, források szerepérõl, a látképet meghatározó „tornyokról” és la-
kóépületekrõl.
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Városunk középkori gazdasági életét (ötödik fejezet) kedvezõ földrajzi fekvése,
püspöki székhely volta határozta meg. Fontos volt továbbá az a körülmény, hogy Pécs
100–150 kilométeres körzetében nem volt jelentõsebb város. A város körül termékeny
földek helyezkedtek el, amelyek magas szintû szántóföldi gazdálkodást és szõlõmûve-
lést tettek lehetõvé. A püspöki székhely népes és igényes fogyasztórétege fejlett és dif-
ferenciált kézmûipart tartott el, biztos ismeretünk azonban csak az ötvösök céhérõl van.
Gazdasági fejlettségének köszönhetõen a 14. században pénzverõkamarát is felállítot-
tak Pécsett. A szerzõ rávilágít azonban arra, hogy Pécs minden jelentõsége ellenére
sem volt képes a dél-dunántúli régió gazdaságát teljes mértékben ellenõrizni.

A következõ tematikus fejezet a város középkori társadalmát vázolja. Pécs
püspöki központ, tehát egyháziak nagyarányú jelenlétével számolhatunk. A fejlõdés-
ben fontos szerepet töltöttek be a Nyugat-Európából érkezõ bevándorló telepesek
(hospesek). Kezdetben a latin betelepülõk (olaszok, franciák, vallonok) voltak több-
ségben, majd az 1330-as évek végétõl figyelhetõ meg jelentõs arányú német betele-
pülés. A középkori Magyarországon megtelepedõ valamennyi koldulórend (domon-
kosok, ferencesek, karmeliták, ágostonosok) létesített kolostort. A környéken élõ
nemesek is szívesen vásároltak házat a településen. Becslések szerint 5–6 000 fõ élt
a középkor végén Pécsett. Nem minden városlakó volt a település teljes jogú polgára,
a lakosság mintegy 20–40%-a nem rendelkezett polgárjoggal (pl. az egyháziak és a
gazdagabb polgárok szolgái, az idénymunkát vállalók).

Pécs középkori mûvelõdését tárgyalja a hetedeik fejezet. Az államalapítás
során létrehozott egyházi székhelyek a mûvelõdés központjai voltak. Képzett egyhá-
ziak utánpótlására alapította elsõ püspökünk a székesegyházi iskolát, amely késõbb
a középkori pécsi egyetem alapításánál is fontos hátteret jelentett, illetve a székes-
káptalan hiteleshelyi kancelláriájával is szoros kapcsolatban állt. A pécsi középkori
egyetem a közép-európai egyetemalapítási hullám részeként 1367. szeptember 1-jén
nyitotta meg kapuit. Valószínû azonban, hogy az egyetemnek nem volt önálló épüle-
te, a Sándor Mária által a Székesegyház északkeleti oldalán feltárt épület nem az
egyetem számára készült.

Mûve lezárásaként a szerzõ meghatározza, hogy Pécs hol helyezkedett el a kö-
zépkor végi magyar városhálózatban, milyen fejlettségi szintre jutott el 1526-ra. Tíz fõ kri-
tériumra épülõ szempontrendszer figyelembevétele alapján meghatározott rangsorban
Pécs a 11. helyet foglalta el országosan, míg az ún. másodrendû városok között az elsõ
volt. A püspöki székhelyek közötti rangsorban Várad és Zágráb után Pécs a harmadik.

A könyv tagolása arányos, áttekinthetõ szerkezeti felépítés tükrözi az egyes ré-
szek kellõ súlyozottságát. Izgalmas kérdéseket vet fel és próbál válaszolni, alapos ku-
tatómunka áll mögötte, amit ráadásul olvasmányos stílusban ad elõ. A szerzõ a város
középkori históriájáról átfogó képet vázol, igaz – ahogy az elõszóban megfogalmazta
–, terjedelmi korlátok miatt nem törekedhetett teljességre. Közel ötven ábra, térképek,
épületrekonstrukciók, fotók és táblázatok illusztrálják a könyvet. A kötet végén sze-
mély- és helységnévmutató segíti az olvasót, a bõséges irodalomjegyzék az egyes té-
mák iránt érdeklõ kutatók számára nyújt útmutatást. Fedeles Tamás hiánypótló mun-
káját a szakmai körökön túl a Pécs története iránt érdeklõdõ „nagyközönség” is
haszonnal forgathatja.

Gyánti István
Pannónia Könyvek, Pécs, 2011.
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IN MEMORIAM DÉNESI ÖDÖN
(*1921. december 22. †2011. február 24.)

Várost építeni különleges, kivételes lehetõség. Áldott állapot. Alkotó emberek tud-
ják: a legnagyobb bátorság az elsõ fix pont, az elsõ vonal lerakásához kell, ahhoz az egy-
szerûnek tûnõ, de mérhetetlen felelõsséggel járó kijelentéshez: ez mostantól így legyen!
Letenni egy mezõ közepére az elsõ útvonalat, az elsõ épületeket, léptéket, rendet és arcu-
latot adni városrészeknek, otthont, életteret teremteni emberek tízezreinek. Pécs mai arcu-
latának elválaszthatatlan részei az Uránváros, a Kertváros, a Szigeti városrész, melyek a
kor lehetõségei mellett, éppen az építész szelleme, alkotói igényessége miatt lettek hason-
ló társaikat messze meghaladó módon lakhatóak és emberségesek. Természetesen nem
csak egy emberrõl van itt szó, de egy egész generációról: Dénesi Ödön mellett Tillai Ernõ,
Bálint János, Köves Emil, Móra Gyula, Szõke Gyula, Kiss Tibor, Szigetvári János, Erdélyi
Zoltán, Getto József, és a mögöttük dolgozó százak, akik intézményekkel, belakható épü-
letekkel, részletekkel töltötték meg ennek a kornak a rendkívüli, néha kezelhetetlennek
tûnõ lendületû és méretû városfejlõdését. A századelõn hatvan-hetvenezres Pécs három
évtized alatt több mint duplájára nõtt, ami nem érdem, hanem tény.

Dénesi Ödön élete lenyomata a történelemnek. A Trianon utáni 1921. év kará-
csonyán a kárpátaljai Fenyvesvölgyön, Ung vármegyében született, Beregszászon ne-
velkedett, majd a Budapesti Mûszaki Egyetemen tanult. A háború végén a Németor-
szágba, majd onnan Dániába menekített végzõs egyetemi hallgatók között volt, míg
kalandos úton ’45 végére hazaért. A skandináv építészet és várostervezés elvei mara-
dandó hatást gyakoroltak szemléletére. A földbirtokreformban telekosztást irányított,
majd a minisztérium területrendezési intézetében dolgozott, míg 1951-ben megszerez-
te az építészmérnöki diplomáját. Ekkor indult a Mesteriskola, részt vett annak elsõ cik-
lusában (1952–54), közben a mûegyetem városrendezési tanszékének tanársegédje
(1953–55). A MEZÕTERV, a LAKÓTERV, a VÁTI, a kor ekkor szervezõdõ tervezõ iro-
dái az állomások, melyekben a szakma nagy neveivel mûködött együtt. ’56-ban a VÁTI
Munkástanácsának elnökségi tagja. Alig 34 évesen már õ a tervezõje Pécsett, a hivata-
los elnevezés szerint Nyugati városrésznek, vagyis Uránvárosnak. A rendszer ugyan
titkolni akarta a hadászati anyagnak még a létezését is, de a sofõrök már kiírták a busz-
ra: Uránvárosi járat, hiszen már mindenki így beszélt róla. 1958-ban Pécsre költözve
városrendezõ csoportot szervezett a Pécsi Tervezõ Vállalatnál. A feladatok egyre nõt-
tek: Pécs általános és részletes rendezési tervei, a Szigeti városrész, a Megyeri Kertvá-
ros, Kaposvár és Komló városrész tervei, és a több mint húsz díjazott tervpályázat. Ki-
tüntetései között ott ékeskedik az építészet legnemesebb elismerése, a munkájáért
1960-ban kapott Ybl-díj. 1976-ban megromlott egészsége miatt be kellett fejeznie a ter-
vezõ munkát, de még évtizedekig részt vett a szakmai közéletben. Több országos és
városi szakmai szervezet tagja, 1972–85 között az MTA Pécsi Bizottsága Környezetvé-
delmi és Urbanisztikai Szakbizottságának elnöke, a Magyar Urbanisztikai Társaság
alapító tagja. A városépítés témakörében számos publikációja jelent meg hazai és kül-
földi szaklapokban. Munkássága meghatározó a mai Pécs arculatában, része a város
építészettörténetének. Az Építész, a Városépítõ emléke itt van velünk az utakban, az
épületekben, és városunk képében.

Horváth András
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IN MEMORIAM EGYED MIHÁLY
(*1931. szeptember 28. Pécs, †2011. március 28. Pécs)

Elment a Tanár Úr, a ciszterci rend öregdiákja, testnevelõ tanára, a gimnázium sport-
csarnokának 2010 õsze óta névadója, a baranyai kosárlabda legendája, Szigetvár Díszpol-
gára, az MKOSZ Életmû-díjazottja. Egyed Mihály számomra az a tanár, akire mindig fel le-
hetett nézni! 1894-ben Gárdonyi Géza Lámpások c. regényében emléket állított a 19.
század néptanítóinak. Õk az egyszerû vidéki emberek számára fényt, a tudás fényét sugá-
rozták. Gárdonyi tanítóinak máig tartó üzenete: a tanítónak „lámpásnak” lenni, ez küldetés!
Magam ilyen lámpásnak tekintem Egyed Mihályt elsõsorban a Szigetvárott eltöltött 18 éve
okán. Maga így vall errõl: „Életem legszebb szakasza Szigetvár”, mondja az õspécsi. A Nagy
Lajos Gimnáziumban érettségizett, ahol testnevelõ tanára Oppe Emil, nála kezdett kosárlab-
dázni, majd játékostársa lett. Késõbbi edzõjének, Czéh Lászlónak a biztatására kötött életre
szóló ismeretséget a kosárlabdával. A PEAC NB I-es csapatának tagja, mely nagyban meg-
határozta életének alakulását. 1953-ban a pécsi Pedagógiai Fõiskolán szerzett testnevelõ
tanári diplomát, 1965-ben a TF-en szakedzõi képesítést.

1953-ban került pályakezdõ tanárként Szigetvárra, elõbb az általános iskolába, majd
1956-tól a gimnáziumba. Legfontosabb feladatának mindig a rábízott tanulók testi nevelését,
fizikai erejük és állóképességük növelését, szervezetük ellenálló képességének megtartását,
a betegségek megelõzését tartotta. Ennek során sosem feledkezett meg tanítványainak szel-
lemi pallérozásáról. Németh László után maga is vallotta: „az igazi tanár csak elõtanuló, a töb-
biek elõtt merészkedik be a Tudás végeérhetetlen erdejébe.” Mindezen elvek eszközéül a di-
áksportot választotta. Rövid idõ alatt kinevelt, útjára bocsátott labdarúgó, birkózó, atléta
tehetségeket. Az Egyed-féle mûhely favoritja azonban a kosárlabda lett. Mai ésszel fel nem
fogható, hogy tornacsarnok nélkül, szabadtéri salakos pályán 1957-tõl az alapokról kezdve
már 1960-ban a szigetvári Zrínyi Gimnázium leánycsapata országos középiskolás bajnok lett!
Ezt 1968-ban és 1969-ben megismételték. Hihetetlen mostoha körülmények között készültek.
Télen Pécsett edzettek. Társadalmi munkát szervezve, volt tanítványai segítségével 1965-ben
villanyfényes szabadtéri pályát avattak a gimnázium udvarán. A nõi kosárlabda hihetetlen nép-
szerû lett Szigetvárott. A 270 gimnáziumi tanuló közül 98 volt az igazolt kosaras. A különbözõ
szintû bajnokságokban hét csapata szerepelt. A gimnázium leánycsapata felnõtt megyebaj-
nok lett, s így NB II-es osztályozón indultak. A feljutás harmadszorra, 1965-ben sikerült. A Szi-
getvári Vörös Meteor, majd az ÁFÉSZ lett a fenntartó s a névadó. Egyed Mihály álma folytató-
dott: 1967-ben a csapat felkerült az NB I-be! Kivételes elbírálásban részesültek, felmentést
kaptak a szabályos pálya, a terem s egyéb kötelezettségek alól egy évre, gondolván, bármi-
lyen ügyesek ezek a „falusi” diákok, úgysem tudnak az élvonalban maradni. A lányok öt évig
játszottak az NB I-ben! 1971-ben megépült a gimnázium udvarán a tornacsarnok. Ez szép bú-
csú volt a Várostól. 1971-ben ugyanis családi okokból hazatért Pécsre. Elõbb a Széchenyí
Gimnázium testnevelõ tanára, városi szakfelügyelõ, s a PEAC NB II-es férfi kosárcsapat,
1978–81 között az NB I-es PVSK férfi kosarasok edzõje, 30 éven át elnöke a Baranya megyei
Kosárlabda Szövetségnek, 1996-ig a Nagy Lajos Gimnázium tanára, 2004-ig óraadó tanára.
Pályafutásában követhetõ volt: „sikerem titka, hogy hiszek magamban, hiszek tanítványaim-
ban, s hiszek abban, amit csinálok.” Märcz Róbert Hajrá Pécs c. könyvében így vall magáról
2007-ben: „Alapjában véve én tanár vagyok! Pedagógus, mit is mondhatnék? Szeretni kell a
gyerekeket, a sportot pedig szeretettel, alázattal szolgálni. Akkor lesznek eredmények, melye-
kért hálásak a tanítványok. Akinek ez összejön, annak van mire emlékeznie. Sajnálom azokat,
akik megöregszenek s nincsenek emlékei. Nekem vannak s ez maga a Boldogság.” Tanár Úr!
Jelentem, nekem, nekünk vannak emlékeink Rólad!

Kiss Endre
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100 éve Pécsett… 1911-ben

április 1. Gondatlanság miatt tûz ütött ki az Angster-gyárban.
április 9. A Pécsi Zenekedvelõk Egyesülete hangversenyt szervezett a Jótékony Nõegyletben.
április 10. Baranya vármegye törvényhatósága megtartotta negyedéves rendes közgyûlését.
április 10. A pécsi könyvnyomdászok Pécsi Gutenberg Dalárda néven új dalárdát alapítottak, elnök

Tursics Imre lett.
április 11. A Városháza közgyûlési termében értekezletet hívtak össze a felállítandó pécsi egyetem

ügyében.
április 13. A Székesegyházban a szentmise után gróf Zichy Gyula megyéspüspök lábmosási szer-

tartást végzett 12 szegény, idõs emberen. Õk voltak a 12 apostol jelképei.
április 16. Holló Alajos, a fõreáliskola mûvésztanárának képkiállítása a Nõegyletben.
április 19. A Pécsi Polgári Kaszinó Zsolnay-serleg ünnepélye a Kaszinóban.
április 24. Megjelent Várady Ferenc háromkötetes díszmunkája, a régi idõk színész- és íróvilágá-

nak történetérõl.
április 29. A Pécsi Nemzeti Színház új igazgatója, Füredi Béla összeállította színtársulata névsorát.
április 30. A Jótékony Nõegylet termében rendezték meg a Pécsi Városi Zeneiskola növendékei-

nek hangversenyét.

május 5. Szent Flórián fogadalmi ünnepén munkaszüneti napot hirdettek a város összes közhivata-
lában.

május 6. A Dunántúl katolikus lap szerkesztõsége a Lyceum utca 4. szám alá költözött.
május 8. A Pécsi Hírlapnyomda Rt. a Nádor Szállóba tartott közgyûlésén kimondta felszámolását.

A nyomdát a Pécsi Irodalmi és Nyomdai Rt. vásárolta meg.
május 16. Schreiber Viktor táborszernagy, a 4. hadtest parancsnoka szemlét tartott Pécsett.
május 19. Elhunyt Várady Károly pécsi középiskolai tanfelügyelõ (*1861 †1911).
május 19. Elhunyt Sey László, Baranya vármegye hajdani alispánja és árvaszéki elnöke (*1823 †1911).
május 20–21. A pécsi „Urak Kongregációjában” tagfelavatást tartottak, amelyen Zichy Gyula me-

gyéspüspök, báró Barkóczy Sándor kultuszminiszteri tanácsos és P. Bus Jakab, a jezsuiták
magyarországi tartományfõnöke is részt vett.

május 20. Az Országos Orvosszövetség pécsi fiókja Czierer Elek városi fõorvos elnöklete alatt
gyûlést tartott a Kaszinóban.

május 21. Pécs város vendége volt Justh Gyula függetlenségi 48-as politikus, házelnök.
május 22. Mûvészi plakátkiállítást nyitottak meg a Nemzeti Kaszinó nagytermében.
május 27. A Baranyavármegyei Általános Tanítóegyesület megtartotta rendes közgyûlését a pécsi

községi polgári leányiskola tornatermében.
május 27. Gyermekelõadást szerveztek a Pécsi Nemzeti Színházban.
május 28. A Pécs-Budai Külvárosi Katholikus Körben elnökválasztó közgyûlést tartottak.
május 30. Történelmi vonatkozású mûvészeti tárgyakat (kettõ ámpolnát a hozzávaló tálcával, és

egy oltárcsengõt) vásárolt IX. Pius pápa szegény rokonaitól Zichy Gyula megyéspüspök a pé-
csi székesegyház számára.

június 1. Hatalmas felhõszakadás pusztított végig Pécs városán.
június 2.. Új okleveles építõmestere lett Pécsnek, Kojdi József személyében.
június 4. A Mecsek Egyesület és a Pécsi Dalárda nagyszabású népünnepélye a Tettyén.
június 7. A Pécsi Közlöny új felelõs szerkesztõje Dömmel Anzelm helyett Egry Béla országgyûlési

képviselõ lett. A lap tulajdonosa Madarász Béla.
június 10. Halálos áldozattal járó lovas baleset a DGT pécs-bányatelepi kõszénbányájában.
június 11. A Pécsi Atlhétikai Club a Mûegyetemi Football Club csapatát fogadta (2:1).
június 16. 32 taggal megalakult a keresztényszocialista nyomdászszakszervezet Pécsett.
június 19. A dolnij-miholjáci vasút ügyét rendezték a város törvényhatóságának rendes közgyûlésén.
június 20. Kemény Zsigmond budapesti mérnök egy belga konzorcium megbízásából tárgyaláso-

kat folytatott a várossal egy textilüzem létesítésérõl.
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június 21. Sato Kojiro alezredes vezetésével japán tisztek látogattak el a Hadapródiskolába.
június 25. Az Országos Gyermekvédõ Liga helyi bizottsága gyermeknapot rendezett a Széchenyi

téren a szegény sorsú gyermekek számára.
június 26.Papszenteléssel egybekötött szentmise volt a pécsi Székesegyházban.
június 29. A magyar bajnokcsapat, az FTC elsõ csapatát látta vendégül a PAC.
június 30.Visy Lászlót, a pécsi ügyvédi kamara elnökét nevezték kis Pécs új fõispánjának.

75 éve Pécsett… 1936-ban

április 1. Nendtvich Andor polgármester elnökletével megkezdte munkálatait a török uralom alól
való felszabadulás 250. évfordulója ünnepségének elõkészítõ bizottsága.

április 2. Megalakult a pécsbányatelepi M. kir. Bányászati és Mélyfúrási Szakiskola hallgatóinak Jó
szerencsét! Bajtársi Egyesülete.

április 3. Súlyos betegségben elhunyt Györkös József címzetes apát, leánygimnáziumi igazgató, a
pécsi püspöki könyvtár utolsó könyvtárosa (*1885 †1936).

április 5. Szabó Ernõ fõszereplésével a Kölcsönkért feleség c. operett-bohózata került színpadra a
Pécsi Nemzeti Színházban.

április 9. A kultuszminiszter elõterjesztésére az Országos Felsõoktatási Tanács elnökének nevez-
ték ki Halasy-Nagy József, Holub József, Prinz Gyula, Molnár Kálmán, Zechmeister László,
Ángyán János, Entz Béla, Mansfeld Géza, és Pekár Mihály pécsi egyetemi tanárokat.

április 11. A Pécsi Nemzeti Színház bemutatta Bende László Szerencsekerék c. operettjét.
április 12–13. A Pécsi Atlétikai Club fennállásának 50. évfordulóján serlegmérkõzésekkel és jó

hangulatú vacsorákkal emlékeztek az elmúlt esztendõkre.
április 13. Zártkörû mûsoros táncestélyt adtak a Pécsi Katolikus Legényegyletben.
április 12. Elhunyt Kenedi István tengerészkapitány (*1881 †1936), a József Ágost fõherceg gõzös

hajdani parancsnoka.
április 16. A belügyminiszter kinevezte a pécsi orvosi kamara tisztségviselõit, Entz Béla, Ángyán

János, Hal József, valamint egy Somogy és egy Tolna megyei orvos személyében.
április 17. Elhunyt Fónay Lajos nyugalmazott székesegyházi jószágigazgató (*1867 †1936)
április 26. Népgyûlést tartott a Nemzeti Egység Pártja.
április 28. XI. Pius pápa Virág Ferenc megyéspüspök elõterjesztésére pápai prelátussá nevezte ki

Szõnyi Ottót.

május 3. Gyorsíróversenyt rendezett a Pécsi Gyorsírók Egyesülete pécsi középiskolák, felsõke-
reskedelmi- és gyorsíró-szakiskolák számára.

május 4. Felavatták Baranya vármegye pécsi mentõállomását a Fiume utcában.
május 4. Elhunyt Rézbányay József címzetes prépost, mesterkanonok (*1860 †1936).
május 14. A Pécsi Karének Egyesület 10. egyházzenei hangversenye a belvárosi templomban.
május 14. Frigyes fõherceg lett a pécsi Béla király 8. honvédgyalogezred tulajdonosa.
május 14. Elhunyt vitéz szászújfalusi Felszeghy János, a pécsi ügyészség elnöke (*1879 †1936).
május 18–20. Háromnapos, nemzetközi vasutas-kongresszus vette kezdetét a városban.
május 21. A szombathelyi és sopronbánfalvai kolostorokból érkezõ karmelita apácák elfoglalták a

Mindenszentek templom mellett épült zárdájukat.
május 22. A Tüzér utcai sporttelepen hetedik alkalommal rendezték meg a Szeged–Pécs atlétikai

viadalt, ahol Pécs nyerte a Molnár-vándorserleget (56:41).
május 26. Surányi Miklós a Janus Pannonius Társaság felolvasó estjén válaszolt a Széchenyi re-

gényével kapcsolatos kritikai észrevételekre.
május 30. A Pécs-Baranyai Automobil Club rendezésében Pécsre érkezett a „Hõsök Emlékverse-

nye” országúti próba. Az útvonal: Budapest–Gyõr–Veszprém–Siófok–Dombóvár–Pécs–Bony-
hád–Baja–Szeged–Debrecen–Szeged–Lillafüred–Budapest.

június 1. Elemi népiskolai dalversenyt szerveztek Pécsett, 1500 iskolás részvételével.
június 2. Hoffer Károly dalos emlékünnepet rendeztek a Pécsi Nemzeti Színházban.
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június 3. A jogi kar dékánja Kérészy Zoltán, a bölcsész karé Halasy-Nagy József lett.
június 4. Megnyílt a DGT villamosháza a Pécsi Takarék Széchenyi tér 9–10. szám alatt.
június 6. Megkezdõdtek a Helyõrségi Sporthét rendezvényei a Tüzér utcai sporttelepen.
június 9. Elkészült az alsó sétatér rendezése, így virágos parkok várják az ünnepi hét vendégeit.
június 10–14. A Pécsi Ünnepi Játékok ez évi programjai zajlottak e három napon.
június 10. Példátlan mûvészi és tömegsikert aratott a Missa Solemnis pécsi bemutatója.
június 14. Megalakult a Magyar Bõrkereskedõk Országos Szövetségének körzeti csoportja.
június 14. A pécsi képzõmûvészek tavaszi tárlata a Pécsi Katolikus Körben.
június 15. Tizenegy géppel érkeztek Pécsre a pilótapiknik résztvevõi.
június 18. A keresztényszocialisták székházában rendezték a II. egyházzenei szemináriumot.
június 22–24. Egyházmegyei zsinatot hívtak össze Pécsre, a Székesegyházba.
június 23. Elhunyt Surányi Miklós író, újságíró, a Janus Pannonius Társaság elnöke (*1882 †1936).
június 28. Pécs történetében elsõ ízben rendeztek szabadtéri elõadást a Tettyén. A Péter-Pál napi

elõadása Johann Srauss Cigánybáró c. operettje volt.
június 30. A Mátyás Flórián téren épülõ pálos templomnál bokrétaünnepélyt tartottak.
június 30. Entz Béla egyetemi tanár lett a Pécsi Orvosi Kamara elnöke.

50 éve Pécsett… 1961-ben

április 1. Az Ybl Miklós-díj I. fokozatával tüntették ki Tillai Ernõt a Pécsi Tervezõ V. építészét.
április 3. Április 4-i díszünnepség a Pécsi Nemzeti Színházban.
április 5. Pécsett talált gazdára a heti lottónyeremény. A négytalálatos szelvény nyereménye egy

háromgyermekes, kilencunokás nagyszülõpárhoz került.
április 6. A városi TST helyiségében megalakult a Testnevelési Tudományos Tanács pécsi cso-

portja.
április 7. Õsbemutató a Kamaraszínházban. Bemutatták Thiery Árpád Bokáig érõ víz c. drámáját.
április 13. A szabadegyetem rendezésében Csaba László a kiegyezés utáni Magyarországról tar-

tott elõadást világtörténelem, mûvészettörténet címmel.
április 14. A Pécsi Nemzeti Színházban bemutatták Pietro Mascagni Parasztbecsület és Ruggero

Leoncavallo Bajazzók c. operáját.
április 16. A megyei TST helyiségében rendezték meg a Vidolovics Béla-ökölvívó emlékversenyt.
április 17. Jakov Zak és Németh Gyula koncertje a Pécsi Szimfonikus Zenekar bérletes sorozatán.
április 21. A Belorusz Állami Népi Ének- és Táncegyüttes a Pécsi Nemzeti Színházban.
április 22. A Budapest Spartacus és a PEAC nõi teniszezõinek versenye a Balokány-ligetben.
április 22–23. A Népmûvelési Intézet kétnapos bábjátékos tájkonferenciája a városi Mûvelõdési

Házban.
április 24. Ifjúsági nagygyûlésen ünnepelték a gyarmati ifjúság napját.
április 27. Kétnapos politechnikai konferencia keretében kiállítás nyílt a helyi általános és középis-

kolák munkáiból a Pécsi Pedagógiai Fõiskola nagytermében.
április 30. Harmadik megyei küldöttértekezletét tartotta a TIT Baranya megyei szervezete.

május 1. Pécsi dolgozók tízezrei köszöntötték lelkes felvonulásukkal a munka ünnepét.
május 1. Az MHS pécsi hajómodellezõ csoportja bemutatót tartott a Balokány tavon.
május 2. Ferencsik János vezényletével az Állami Fesztiválzenekar koncertje.
május 3. A Magyar-Kínai Baráti Társaság meghívására a kínai kulturális küldöttség négy tagja

Pécsre látogatott
május 4-5. A pécsi városi tanács dísztermében megtartották a hagyományos pécsi történész napo-

kat a Magyar Történelmi Társulat és a Mûvelõdésügyi Minisztérium szervezésében.
május 7. Tizennégy helyi általános iskola énekkarai mutatkoztak be a Pécsi Nemzeti Színházban

az „Éneklõ ifjúság” hangverseny keretében.
május 19. Giuseppe Verdi Trubadúr c. operája a Pécsi Nemzeti Színházban.
május 20. Megnyílt Új-Mecsekalján, a Bánki Donát utcában az új, 75 személyes napközi otthonos

óvoda.
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május 21. A honvédelmi nap keretében 20 repülõ, 60 ejtõernyõs és motoros akrobata tartott bemu-
tatót.

május 21. A Zsolnay Múzeum épületében megnyílott Lantos Ferenc képkiállítása.
május 23–25. Háromnapos országos tsz-villamosítási tapasztalatcsere a Dél-Dunántúli Áramszol-

gáltató és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület rendezésében.
május 26–27. Az Orvosegészségügyi Szakszervezet gyógyszertári szakcsoportja és a TIT három-

napos gyógynövény szakmai tanácskozása Pécsett.
május 28. A pécsi Bábszínház évadzáró elõadásában Ignácz Rózsa és András Béla Ibrinkó c. szé-

kely népmese-feldolgozása várta a gyermekeket.
május 28–június 4. A Pécsi Ünnepi Könyvhét vendége Gergely Sándor kétszeres Kossuth-díjas író.
május 31. A megyei tanács tanácstermében kezdte meg írókonferenciáját a Jelenkor.

június 1. A Pécsi Balett második bemutatója: Divertimento, 1514 és Bányászballada.
június 3. A X. pedagógusnap alkalmából átadták a kitüntetéseket. A díjazottak: Várszegi Alajos,

Gyenis Ilona, Kiss Ferenc, Dalnoki Jenõné.
június 16-18. Az V. megyei ifjúsági béketalálkozón sport- és kultúrversenyeket, valamint tábortüzet

is szervezett a Magyar Úttörõk Szövetsége.
június 17. A Liszt-teremben a pécsi közönség elõtt bemutatkozott a budapesti Nebuló zenekar. A

mûsorban felléptek a Magyar Rádió táncdalénekesei, Zárai Márta, Vámosi János, Majláth
Jenõ.

június 18. Úszóversenyt szervezett a Pécsi Dózsa a pécsi egyesületek, a Miskolci Vasutas és a
Szolnoki Dózsa részvételével.

június 20. Az év végi bizonyítványosztásokkal kezdetét vette a nyári szünet.
június 21. Együttmûködési kapcsolat kialakításának ügyében fogadta Ion Creanga, a romániai iasi-i

tudományegyetem rektorát Bihari Ottó, a Pécsi Állam- és Jogtudományi Egyetem dékánja.
június 21. A Budapesti Nagycirkusz pécsi vendégszereplésén muzsikáló elefántok, éhes berber

oroszlánok és akrobaták mutatkoztak be.
június 25. Szovjet kulturális küldöttség érkezett Pécsre J. I. Szvetkovnu kulturális miniszterhelyet-

tes vezetésével.
június 25. A Pécsi Jogtudományi Egyetem doktoravatásán, ünnepélyes keretek között 45 levele-

zõs hallgatót avattak fel.

25 éve Pécsett… 1986-ban

április 1. A Tübingeni Orvostudományi Egyetem és a POTE kísérletes sebészeti intézetei három-
napos mikrosebészeti képzést rendeztek.

április 2. A múlt hangulatát idézõ vendéglátóhely nyílt a Felsõmalom utca 7. szám alatt. Az étterem
dohányzásmentes, és a Fiáker nevet viseli.

április 3. Kós Lajosnak, a Bóbita Bábszínház vezetõjének bábkiállítása a Pécsi Kisgalériában.
április 4. A Pannon Volán SC a 6-os út és a Tüzér utca keresztezõdésében megrendezte a Felsza-

badulás Kupa gokartversenyét.
április 8. IKR-bemutatót tartottak Pécs-Reménypusztai Termelõszövetkezetben.
április 9. A Pozsonyi és a Zágrábi Mûszaki Egyetem megújította együttmûködési megállapodását a

Pollack Mihály Mûszaki Fõiskolával.
április 10. A Magyar Urbanisztikai Társaság Pécsett tartotta soros ülését.
április 10. Elhunyt Martyn Ferenc Kossuth-díjas kiváló mûvész (*1899 †1986).
április 14. Megnyitotta kapuit a Konzum Áruház alagsorában az új diszkontrészleg.
április 14. Elhunyt Visegrády Lajos, a Magyar Történelmi Társulat Dél-dunántúli Csoportjának se-

gédtudományi szekciójának kutatója (*1942 †1986).
április 16. Hangversenyt adott a Liszt Teremben a pécsi Ifjúsági Ház zenekara Marosy László és

Mihályi István vezetésével.
április 17. Kazinczy szépkiejtési versenyt rendeztek mintegy 20 városi és környéki iskola számára

a Szabó István Úttörõházban.
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április 19. A Pécsi Nemzeti Színház új bemutatója Szomory Dezsõ Bella c. színmûve volt, a fõ sze-
repekben Oláh Zsuzsával és Sipos Lászlóval.

április 20. A DOZSÓ balettiskolája az Üzenet c. három felvonásos táncjátékkal lépett fel a Pécsi
Nemzeti Színház színpadján.

április 21. Bihari Ottó-emlékülést tartottak a Pécsi Akadémiai Bizottság székházában.
április 24. Neves vendége volt a Nevelési Központnak Farkas Bertalan ûrhajós személyében.
április 25. Mûsoros estet szervezett a pécsi sportcsarnokban a Magyarországi Délszlávok Demok-

ratikus Szövetségének lapja.
április 28. Az NB-I-es labdarúgó-bajnokságon ezüstérmet nyert pécsi focistákat köszöntötte Sze-

pesi György, az MLSZ elnöke a Nádor Szállóban.
április 30. A Pécsi Galériában megnyílt Valkó László kiállítása.

május 1. Sportmajálist rendeztek a Mandulásban.
május 4. A DOZSÓ-ban a nagy „Állatosdi” c. vidám zenés-verses mûsorral várta Németh János és

a Butykos együttes a gyermekeket.
május 8. Bányaegészségügyi konferenciának adott otthont a szénbányák székháza.
május 10. A pécsi belgyógyászati klinika hajdani professzorára, Ángyán Jánosra emlékeztek szü-

letésének 100 éves évfordulóján a POTÉ-n.
május 12. A PMSC Tüzér utcai pályáján rendezték meg Baranya, Somogy és Tolna megye össze-

vont atlétikai bajnokságát, ahol Alföldi Andrea 5000 méteren országos csúcsot gyalogolt.
május 13. A KISZÖV néptáncegyüttes lépett fel a Pécsi Nemzeti Színházban.
május 17–18. Harmadik alkalommal rendezték meg a magyarországi németek fesztiválját, ame-

lyen több mint ezer külföldi vendég vett részt.
május 18. A középkori és reneszánsz zenét játszó Musica Antiqua Hungarica együttes turnéjának

egyik állomása a Csontváry Múzeum volt.
május 19. A Pécsi Nemzeti Színházban a nagy felújítási munkák elõtt megtartották a búcsúelõadást.
május 22. Elhunyt Szász Levente, a magyar-finn kapcsolatok egyik legfõbb pécsi ápolója (*1926

†1986).
május 28. Kétnapos munkalátogatásra Pécsre érkezett Kállai Gyula, a Hazafias Népfront Orszá-

gos Tanácsának elnöke.
március 31. A Janus Pannonius Tudományegyetem Baráti Társasága ünnepélyes ülésén köszön-

tötte a csaknem 100 éves Óriás Nándor jogászprofesszort.

június 2. Író-olvasó találkozó a Kossuth Lajos utcai könyvesboltban, ahol Csorba Gyõzõ, Bertók
László és Parti Nagy Lajos dedikálta köteteit.

június 2. Hétköznaponként Pécs és Budapest között indul el a komfort-kocsikkal is felszerelt Me-
csek Expresz.

június 4.Elhunyt Brüll Jenõ, a Pécsi Bõrgyár nyugdíjas fõmûvezetõje (*1917 †1986).
június 9. A Pécs Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága elfogadta az új utcaneveket: a kozármislenyi

elágazásnál Kanizsai Dorttya utcát, Ürögben Pillangó dûlõt, Újpatacson Platán utcát, és a bu-
dai kertvárosban Kert utcát.

június 10. A labda halála címmel koprodukciós filmet forgatott Gát György rendezõ Pécsett. A fõ-
szereplõ Bubik István és Görbe Nóra volt.

június 16. Nemzetközi irodalomtörténeti konferenciát tartottak a PAB székházban.
június 21.Megkezdõdött a 23. Nemzetközi Pannon Nagydíj autós hegyi gyorsasági verseny a Me-

csekben.
június 23. A Pécsi Szimfonikus Zenekar koncertjével a POTE aulában megnyílt a Pécsi Nyári Szín-

ház.
június 25. Megkezdõdött a hetenkénti turnusokat fogadó zoo-iskola a Mecseki Kultúrparkban.
június 26–28. Huszonhetedszer szálltak nyeregbe a kerékpárosok a Mecsek Kupáért.
június 28. Alain de Quernec francia plakátmûvész kiállítása a Pécsi Kisgalériában.
június 30. A Benkó Dixiland és a Molnár Dixiland Band koncerteje a városi sportcsarnokban.
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KÉTSÉGEK ÉS REMÉNYEK

Nem köthetõ évfordulóhoz az alapító fõszerkesztõ néhány gondolatának a Pécsi
Szemle várostörténeti folyóirat 14. évfolyamának nyári számában való közzététele. Tekint-
sük inkább egyfajta helyzetkép felvázolásának, még inkább a város múltjában kutakodók
írásainak közzétételében tevékenykedõk munkájának megkönnyítése érdekében történõ
szerény felvetésnek.

Megfeszített erõvel, közös összefogással gödör mélyébõl kapaszkodik felfelé az or-
szág szekere. Napjainkban fokozottan érzõdik ennek sajnos velejáró összes nehézsége. De
bizakodással tölthet el a felismerés, hogy távolról már látszik az alagút végén felcsillanó
fény, a remény fénye. Pécs városa súlyosan eladósodott, és mint mindenre, így a kultúrára is
kevés pénz jut. Intézmények bezárására, összevonására került sor. És megszûnt az ECHO,
a város kulturális életének kritikai szemléje. A várostörténeti folyóirat is eljutott a lét-nemlét
határára. Nem vitás, a város történeti munkáját feltáró periodika ab ovo nem lehet oly kere-
sett, mint a napjaink újságosstandjait beterítõ, több százezres példányszámban megjelenõ
képes pletykalapok garmadája. Egy kulturális, történeti ismeretterjesztés igényével fellépõ
folyóirat eleve lépéshátrányban van a populista sajtótermékekkel szemben. A folyóirat ezen
kiadványok mellett háttérbe szorul, különösen azóta, hogy a lapterjesztés fõvárosi irányítás
alá került, a Pécsett szerkesztett, pécsi nyomdában készült kiadvány expediálása pedig Sió-
fokról történik. Így a Pécsi Szemle kényszerûen kiszorult az újságárus standokról.

A 20. század elején a NYUGAT, a magyar irodalom meghatározó folyóirata tudomásom
szerint mindösszesen 700 példányban jelent meg, elõfizetõk és természetesen mecénások jó-
voltából. A 800 példányban megjelenõ Pécsi Szemle nehezen hasonlítható össze a magyar iro-
dalom meghatározó folyóiratával. De azért óhatatlanul is felvetõdik a kérdés: a százhatvan ezres
lélekszámú, nagy történelmi múltú város, az ezeréves püspöki székhely, a huszonnyolc ezres
hallgatóságot magába foglaló egyetemváros, a „Kultúra Városa” lakóinak múlt iránti érdeklõdése
csak egy szûk körû lokálpatrióta rétegre, a Szemlében nevesített ötszáz elõfizetõre korlátozó-
dik? A kultúra ugyanis nem önfenntartó. Támogatás révén tartható csak fenn.

Esetünkben az elõfizetõk mellett a Nemzeti Kulturális Alap, valamint Pécs Város Ön-
kormányzata a Pécsi Szemle fõ fenntartója. Polgármester úr szóbeli ígérete szerint a város ve-
zetésének feltett szándéka a folyóirat életben tartása. Az elõfizetõk számának gyarapodásával
az olvasótábor növelése a folyóirat létének indokoltságát is erõsítené. Új elõfizetõk toborzása,
új olvasók táborának bõvülése lehet a megcélzott irány, melyben a polgári, civil társadalom irá-
nyába történõ kétoldalú nyitás lehet az elkövetkezõ idõszak legfõbb feladata. A mecenatúra
napjainkban nehezen elérhetõ. A korábbi legnagyobb szponzorok, így a PannonPower, és az
Alexandra Kiadó az idõk során sorra kihátráltak, bár nélkülük talán az indulás sem lett volna le-
hetséges.

És most egy tiszteletteljes kérés az elõfizetõkhöz. A téli szám tartalmazza a csekket,
mely a következõ évi befizetést teszi lehetõvé. Ha a befizetés a tavaszi lapzárta után törté-
nik, a Szerkesztõség teherbíró képességének függvényében a következõkben csak a nyári
számmal egy idõben tudja postázni a Pécsi Szemle tavaszi számát.

Tisztelettel:

Dr. Romváry Ferenc
fõszerkesztõ

Pécs, 2011. április 25.
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bó 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 (Kecskemét) * Laczhegyi Béla *
Lakatosné Novotny Sarolta * dr. Lénárd László * Lengvári István * dr. Lengvárszky Attila * Lenkovics László * dr. Létai György *
Lovász Lázár * dr. Madas Éva (Székesfehérvár) * Madas Katalin * Mádl Dalma (Budapest) * Magyarlaki Józsefné dr. * Markó
Imre * Marksz Levente * Matus Dezsõ * Mattyasovszky-Zsolnay Péter (Budapest) * Máté Gábor (Komló) * Mayer Mihály *
Märcz Róbert * dr. Meláth Ferenc * Mendly Lajos * dr. T. Mérey Klára * Mesterházy Gábor (Budapest) * dr. Mestyán Gyuláné *
dr. Mestyán Ildikó * Mihályi István * Mitzki Ervin * Mischl Róbert * Molnár G. Judit * dr. Molnár Márk (Budapest) * dr. Molnár Péter
(Debrecen) * Moór József * dr. Mózsa Szabolcs (Budapest) * Nagy Erzsébet * dr. Nagy Gábor * dr. Nagy Imre * dr. Nagy István
Péter (Budapest) * Nagy Zoltánné (Kõvágószõlõs) * dr. Nagyváradi László (Kozármisleny) * Németh Ferenc (Budapest) * Né-
meth József * Németh Norbert (Csányoszró) * Norgauer Mária * dr. Nyers József * Odrobina Zoltán * dr. Olasz István *
Onhausz Miklós * Öhlmüller Miklós * Paksi Sándor * Pálfy Attila * ifj. Pálfy Attila * dr. Pandúr József * dr. Páva István * dr. Páva
Zsolt * Peták Péter * Pete József * Pilaszanovits Irén * dr. dr. Pilkhoffer Mónika * Pirkhoffer Ervin * dr. Plótár Imréné (Hévíz) * dr.
Polgárdy Géza ( Budapest) * Pusztafalvi Gábor * Radó István * dr. Rákóczy István * dr. Rákosyné dr. Vass Klára * Ramocsay
Istvánné (Budapest) * Raýman János * Rérfalvi Sándor * dr. Roisz Andrásné (Orfü) * Róma Enrico (Budapest) * dr. Román
Lászlóné * Rónaky Gizella * Rozvány György * Rozs András * Rõth Lajos * Rusznyákné Gaszt Felícia * Sallay Árpád * dr. Sán-
dor Mária & dr. Gerõ Gyõzõ (Budapest) * Sándorné Gacsályi Irma * dr. Sarlós Tamás * Schmelczer Józsefné * dr. Schmidt Pál *
dr. Schneider Imre * dr. Schweitzer Gábor * Sebõk Ferenc * Sey Gábor * Sikorski-Zsolnay Antónia * dr. Simor Ferenc (Siklós) *
Siptár András * Sivák Henrik * dr. Sólyom László (Budapest) * Sonkoly Károly * Soó László * Staub Ernõ * dr. Süle Tamás *
Szabados György *Szabó Dorka (Pogány) * dr. Szabó Gyula * Szabó Klára Gabriella (Budapest) * dr. Szabó László Gy. (2) *
Szakácsné Kozári Piroska * Szalay Lajos * dr. Szántó Péter (Budapest) * Szarka Zsolt * Szász János * dr. Szebényi Imre (Bu-
dapest) * dr. Szeberényi József * Szeép Zoltán (Budapest) * dr. Szelestey Judit * dr. Szépe György (Budapest) * Szeifert Judit *
Szekeres Imre * Szenesné Fülöp Mária * dr. Szieberth Józsefné (Balatonföldvár) * Szieberth Judit * Szili Katalin * dr. Szily Imre
Balázs (Budapest) * Szirtes Béla * dr. Szirtes Gábor * dr. Szirtes Lajosné * dr. Szolcsányi János * Takács Dezsõ * Tamási Ba-
lázs * dr. Tamásy István (Leányfalu) * dr. Tegzes Ferenc * Temesi Endre Miklós * dr. Temesi László * Tenkely István (Pomáz) *
Tenkely Miklósné (Budapest) * Tihanyi János * dr. Tigyi József * Tirkala Ferenc * dr. Tóth András (Üröm) * dr. Tóth Gyula * Tóth
Ivánné * dr. Tóth József * Tóth Klára * Tóth Mihályné * Traj Ferenc * Trebbin Ágost * dr. Ujvári Jenõ * Úz György * dr. Varga Csa-
ba (Budapest) * dr. Varga Levente * Varga Mihály * Varga Szabolcs (Magyaregregy) * dr. Vargha Dezsõ *dr. Vargha Gábor (Bu-
dapest) * Vargyas Gábor * 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 & Wolosz Vera * Zalay
Buda * dr. Zemplényi Vera * Zemplényiné Barta Júlia * Zengõvári Mária (Budapest) * dr. Zoltai Ákosné * dr. Zsigmond Endréné
* dr. Zsolt Njura (Agárd).

INTÉZMÉNYEK
ANK Könyvrára * BM Levéltár (2) * Cigány Kulturális és Közmûvelõdési Egyesület * Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimn. és Koll. (2) *
Csorba Gyõzõ Könyvtár (2) * Déri Múzeum (Debrecen) * Egészséges Városért Alapítvány * Érc- és Ásványbányászati Múzeum
(Rudabánya) * Hajnóczy József Kollégium (2) * Hétfõ Kft. * Hidasi Egészségügyi Bt. * Janus Pannonius Gimnázium (3) * Közp.
Bányászati Múzeum (Sopron) * Lüszter-Ékszer Bt. (Kozármisleny) * Magyarországi Németek * Malomkõ Alapítvány (Orfü) * Me-
csek Öko Zrt. * Mecsek Egyesület * Mecsekaljai Óvoda, Ált.- és Középiskola * Minerva Könyvtár * Nevelõk Háza Egyesület * Parti
Galéria * Pécs Médiaközpont * Pécs–Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (40) * Pécs–Baranyai TIT * Pécs M.J. Város Önkor-
mányzata (38) * Pécsi Galéria * Pécsi Gyermekotthon * Pécsi Horvát Színház * Pécsi Kulturális Központ * Pécsi Református Kol-
légium * Pécs Pécsi Sport Nonprofit Zrt. * Pollack Mihály Mûszaki Szakközépiskola * Pro Pannónia Kiadó * PTE Egyetemi Könyv-
tár * PTE Egyetemi Levéltár * PTE BTK-TTK Könyvtár * PTE PMMF Könyvtára * PTE Társadalomtudományi Szakkönyvtár *
Ráday Könyvesház (Budapest) * Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola * Sasvári és Fia Kft. * Várkonyi Nándor Könyvtár
* Várostörténeti Múzeum.
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