PÉC SI SALÁTA

KÖSZ ÖNTŐ
S o k s zer et et t el k ös zön t j ü k
a LXV. Országos Vasutas Természetjáró Találkozó résztvevőit!
Idei találkozónkat a LOKOMOTÍV TE. és a VTSZ Elnökség szervezésében, Pécsett tartjuk. Utazás, túrázás, pihenés, okulás,
aktív kikapcsolódás - fontos fogalmak az élet élvezetéhez.
Az értékes élményeket kereső, igényes ember számára a túrázás összefonódik a kultúrával, az utazás egyet jelent egy adott tájegység
művészetének, történelmének, természeti értékeinek felderítésével. A megismerésre érdemes dolgokat sok szálon fel lehet fűzni, legyen itt az egyik
eszmei fonálként a „SALÁTA”
Bartók Julianna (MVSC)
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VÁROSNÉZÉS
PÉCS GYÖNYÖRŰ ÉS MEGUNHATATLAN VÁROS! EGY-KÉT NAP KEVÉS AHHOZ, HOGY
IGAZÁN MEGISMERJÜK – DE HA CSAK ENNYI IDŐNK VAN, AKKOR ITT EGY KIS SEGÍTSÉG AHHOZ, HOVÁ ÉRDEMES ELŐSZÖR ELLÁTOGATNI. EZEK A LEGISMERTEBB ÉS
LEGKEDVELTEBB LÁTNIVALÓK PÉCSETT VALLÁSI ÉS KULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG EGY HELYEN,

PÉCS ROMANTIKUS VÁROSÁBAN! FORMÁK, SZÍNEK KAVALKÁDJA, AMELY ÉVSZÁZADOK ÓTA ALAKÍTJA A MEGYESZÉKHELY ÉLETÉT. EGY HELY, AHOL MINDEN EGYES TÉR, UTCA, ÉPÜLET TÖKÉLETESEN TÜKRÖZI A MAGYAR TÖRTÉNELEM, A MEDITERRÁN HANGULAT ÉS A BALKÁNI ÉLETÉRZÉS KÖZÖS EGYSÉGÉT.
BELVÁROS
A pécsi Vasútállomástól indulva kb. 10 perc alatt elérkezünk a Zsolnay szoborhoz. Innen balra fordulva juthatunk el a házak közé ékelt híres műemlékhez, a Jakovali Hasszán pasa dzsámijához és
minaretjéhez. A nagy forgalmú Hungária úton áthaladva, jobbra már látható a Ferencesek temploma.
Innen felfelé menve egy kis emelkedőn elérünk a Szent István térhez, amely parkosított és számos
szobor díszíti. Felfelé továbbsétálva balra a Püspöki Palota /belső udvarán a Barbakánnal/, szemben a Bazilika magasodik. A templomot meglátogatva, lefelé haladva a második kis utcában /Apáca
utca/ találhatjuk a Cella Septichora Látogatóközpont és Ókeresztény Síremlékek nevű műemlék
együttes bejáratát.
Felfelé menve elérjük a Káptalan utcát, a Sétányt. Itt láthatjuk a Shaár Erzsébet utcát, a Csontváry
Múzeumot, a Mecseki Bányászati Múzeumot és a Zsolnay Múzeumot. Érdeklődésünknek megfelelően választhatunk ezek közül. Innen lefelé sétálva szinte egyenesen jutunk a Széchenyi térre, ahol
szinte minden egyes épület műemlék. így a Belvárosi Plébánia templom /a volt Gázi Kászim pasa
dzsámija/, a Megyeháza, a Tourinform Iroda, a Pécsi Kulturális Központ, a tér alsó részén található
a Gránátalma Patika és Múzeum, valamint az Irgalmas Rendiek temploma.
A belvárost elhagyva, Budapest felé a Zsolnay úton kissé távolabb elérhetjük a Zsolnay Porcelángyárat és a Zsolnay Mauzóleumot.

T ov áb b i l á t n i v a l ó k:
Mecsek oldalában - Havi-hegyi kápolna - Pálos templom és kolostor - Állatkert - Vidámpark - TVtorony - Francia emlékmű - Tettyei romok - Pintér-kert Arborétum, Magyar-Osztrák Cukrászkiállítás
- (Király u. 36.) - Pécsi Nemzeti Színház (Király u) - Szent Ágoston templom (Ágoston tér) - Zsolnay
Gyár (Zsolnay Vilmos u. 37.) - Jakováli Hasszán Pasa dzsámija és minaret (Rákóczi u. 2.) - Memi
Pasa fürdőjének romjai (Ferencesek utcája 35.) Zsinagóga (Kossuth tér) - Oszlopos Szent Simeon
Kápolna (Zrínyi u. 15) - Idrisz Baba türbéje (Nyár u. 8.)
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VASÚT ÁLLOMÁS

szet, a szobrászat és festészet szimbolikus alakjai láthatók.
JAKOV A L I H A S S Z Á N
DZSÁMI

A mai pályaudvar épülete a
korábbi indóház helyén épült
1898-ban Pfaff Ferenc tervei
alapján. Az épületben találhatók meg az állomásfőnöki,
a távírda, a kereskedelmi és
a forgalmi irodák is. A 20.
században iparvágányok
ágaztak ki a bőrgyár és sörgyár felé is.
2015-ben befejeződött a pályaudvar fogadóépületének
teljes felújítása, melynek során restaurálták a teljes homlokzatot.
ZSOLNAY VILMOS SZOBOR

A város emelte 1907-ben a
lakosság adományainak támogatásával Zsolnay Vilmos
szobrát a vasútállomáshoz
vezető utca tengelyében,
hogy a Pécsre érkezővel tudassa a város díszpolgárának megbecsülését.
A magas alépítmény középpontjában, kezében korsót
tartva áll a kerámia készítés
nagy
tudójának
bronz
szobra, körülötte a fazekasság, a vegyészet, az építé-

Jakováli Hasszán dzsámija
Magyarország egyik legjobb
állapotában fennmaradt építészeti emléke Pécsen: az
egyetlen, amelynél a dzsámi
és a hozzá csatlakozó karcsú
minaret majdnem változatlanul őrizte meg az eredeti tömegcsoportot. Evlija Cselebi
leírásából
tudjuk,
hogy
Jakováli Hasszán pasa építtette, feltehetően a 16. század második felében, akkor,
amikor Pécs többi jelentős török épülete, közöttük Gázi
Kászim pasa dzsámija is készült.
Jakováli
Hasszán
dzsámija e török templomtípus hagyományos elrendezését követi. Mekkára van tájolva, tengelye tehát északnyugat-délkeleti. A négyzetes alaprajznak megfelelően
tömege egyszerű, tagolatlan
négyszöghasáb, amelyet alacsony, nyolcszög alakú tambur vezet át az enyhén ívelő
kupolába. Északnyugati oldalához egykor négyoszlopos, kupolasorral fedett, nyitott előcsarnok csatlakozott,
s mellette, a nyugati sarkon a
minaret. Jelenlegi berendezésével – mely a török kormány ajándéka – imaházként
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is szolgál, valamint török történeti és művészeti tárgyak
kiállítóhelye.
A dzsámi belsejéből közelíthető meg a minaret bejárata,
ahova újkeletű falépcső vezet. A faragott kövekből épített tizenkétszög alaprajzú torony 6,5 méter magas tömör
lábazaton áll. amelyet finom
párkány zár le. A torony belsejéből 87 lépcsőfok visz a
22,5 méter magas körerkélyre.
A dzsámi előtt áll 2016 óta Ibrahim Pecsevi török történetíró bronzszobra
FERENCESEK TEMPLOMA

A középkorban itt álló templomot a törökök dzsámivá
alakítottak át. De a ferencesek 150 év alatt sem váltak
törökké és végül mindenüket
visszakapták.
1720-ban kezdték az újjáépítést. Eladták a dzsámi ólom
tetejét, hogy abból fedezzék
az építkezést. Az épületegyüttes a pécsi barokk legszebb alkotása. Homlokzatát
Gebauer Ernő festménye díszíti. A főoltár kép ferences
jelenet: Assisi Szent Ferenc
elragadtatását ábrázolja. Egy
ferences szerzetes, Jani Lukács gyalulta a sekrestye
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intarziás szekrényeit. Közkedvelt látványosság Ádvent
idején az életnagyságú faragott faszobrokból összeállított Betlehem, méreteit tekintve egyedülálló az országban.
SZENT ISTVÁB TÉR

A Szent István tér a pécsi belváros egyik idegenforgalmi
központja, világörökségi terület és számos pécsi rendezvény színtere. A középkorban a Széchenyi tér mellett a
város egyik piactere volt. A
Szent István nevet 1989 óta
viseli ismét. A tér főbb látványosságai az Ókeresztény
sírkamrák, a térről jól látható Pécsi székesegyház, a
Littke pezsgőgyár által életre
hívott Pezsgőház, a tér közepén elhelyezkedő szökőkút
és számos híresség szobra.
PÜSPÖKI PALOTA ÉS
BARBAKÁN

A pécsi püspöki palota a pécsi székesegyház nyugati oldalánál található műemléki
épület, melyet zömmel a 12.
század folyamán építettek. A

Püspöki Palotán a 19. században végeztek utoljára nagyobb méretű átalakítást
Scitovszky János püspök
megbízásából. A palota köré
csoportosult épületek teszik
ki azt a műemléki együttest,
melybe bele tartozik a barbakán is. A középkori eredet látható formáit későbbi átépítések szinte maradéktalanul eltüntették. Az alaprajzi rendszeren és a faltest anyagán
kívül emlékét nem is őrzi
más, csak az egykori védőtoronnyal megerősített kapualj
és a délkeleti torony gótikus
ablakának töredékei.
A pécsi Barbakán egy gótikus stílusú barbakán, azaz
előretolt kapuerőd, a-mely
Pécs városának egyik szimbóluma, a belvárost körülvevő középkori várfal északnyugati sarkánál. A 15. századi kör alaprajzú bástya a
hajdani püspökvár falrendszerének része volt. A történészek Kinizsi Pál hadvezér
Pécsett tartózkodásához kötik a Barbakán megépülését.
A lőrésekkel tagolt magas
várfal nyugati sarkán elhelyezkedő építmény tetejéről
páratlan kilátás nyílik a belvárosra.
Hazánkban Siklóson és
Nagyvázsonyban (Veszprém
megye) látható még barbakán.
SZÉKESEGYHÁZ
A négytornyú jelkép
Magyarország egyik legimpozánsabb temploma, a
Pécs jelképének számító
négytornyú püspöki székesegyház.
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Az ezer éve itt álló templom
az évszázadok során jelentős változásokon ment keresztül, mai neoromán formáját a XIX. század végén
kapta. A templom káprázatos
belső terét a kor legnevesebb
festő- és szobrászművészei
díszítették.
A dóm története
Szent István király 1009-ben
alapította meg a pécsi püspökséget. A román stílusban
felépített első székesegyházat, a tatárjárás után gótikus
stílusban alakították át, majd
a török hódoltság alatt elpusztult épületet barokk stílusban építették újjá.
A székesegyház mai neoromán stílusa a bécsi Friedrich
von Schmidt tervei alapján
készült 1882 és 1891 között.
Az építész célja egy részben
valós, részben elképzelt Árpád-kori, itáliai hatásokat mutató román stílusú templom
létrehozása volt, ami valljuk
be őszintén, kitűnően sikerült. Pécs mediterrán jellegét
nagyszerűen
erősíti
az
észak-olasz katedrálisokra
hajazó székesegyház.
A dóm külső része
A Dóm teret uraló monumentális főhomlokzatot a tizenkét
apostol szobra díszíti. Érdemes elsétálni balra a nyugati
homlokzat elé, a szépen felújított hófehér homlokzatot a
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Pisai dóm ihlette. A keleti oldal hatalmas neoromán apszisai is felejthetetlen látványt nyújtanak. A főbejárat
gigászi bronzkapuja szőlőtőkét formál, a belső kapu felületét bibliai jelenetsor borítja.
Az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően immár a
székesegyház északi oldalának környéke is rendezett benyomást kelt. A templom
nyugati homlokzatától nem
messze hozták létre a teljesen felújított Magtárépületben a Pécsi Egyházmegye
látogatóközpontját,
ahol
a Püspökség turisztikai látnivalóiról kapunk részletes információkat, belépőket vásárolhatunk, és egy kellemes
mozit eremben remek animációval fűszerezett filmet nézhetünk meg az épületek történetéről.
Érdemes felmenni a városfalon kialakított sétányra,
ahonnan egy teljesen más
perspektívából figyelhetjük
meg a négytornyú székesegyházat. Az északi oldalon,
a városfal és a templom között fekszik az Aranyos Mária-kápolna romkertje, ill. a
Középkori Egyetem régészeti
kiállítása. Ezen a helyen alapította Nagy Lajos király
1367-ben az első pécsi egyetemet.
A székesegyház belső tere
A belülről kék és arany színekben pompázó székesegyházban a lépcsők tetején álló
baldachinos főoltár, ami először megragadja pillantásunkat. A főhajó gyönyörű kazettás famennyezetét a tizenkét
apostol alakja díszíti.

A mellékoltárok közül a legérdekesebbek, a kincstárként
is használatos Mária-kápolna, melynek falait Székely
Bertalan freskói díszítik, a kazettás famennyezetű Jézus
Szíve kápolna, ahol Lotz Károly falfestményeit láthatjuk
és a Corpus Christi kápolna, amelyet szintén Lotz
Károly freskói borítanak, s
amelynek legértékesebb része egy szép reneszánsz,
vörösmárvány szentségfülke. A kincstár legemlékezetesebb látnivalója egy XVI.
századi alabástrom síremlék
bibliai témájú, reneszánsz
domborművekkel borítva.
Az egyik legérdekesebb alkotás az altemplom két lejáratát
körülvevő, bibliai jeleneteket
ábrázoló festett domborművek, amelyeket az eredeti,
gótikus művek megmaradt
töredékei alapján készített
Zala György szobrászművész.
Az altemplomban találjuk Janus Pannonius síremlékét, a
püspök földi maradványait a
közelmúltban találták csak
meg, 2008-ban helyezték itt
örök nyugalomra a híres püspök-költőt.
Püspöki KincsTár, Dóm Kőtár.
A nagyszabású felújítások
után 2015-ben nyílt meg a
nagyközönség számára az
addig elzárt Püspöki Palota,
az egyházművészeti kiállítás
pedig a dómból a Martyn
házként ismert épület felső
szintjére költözött.
A gyönyörűen felújított Káptalan utcai épületet a dómtól
keletre találjuk. A Pécsi Püs5

pökség egyházi kincsei mellett számos képzőművészeti
alkotást nézhetünk meg az
ízlésesen berendezett termekben. A Püspöki Kincstár kiállítása nagyon kompakt
és változatos, félóra alatt
szinte mindent meg tudunk
nézni. A Kincstár pénztáránál
kell érdeklődni a Dóm Kőtár
látogatásáról is, innen nyitják
ki a kiállítást, ahol a középkori székesegyház faragványait láthatjuk.
A többszintes, hatalmas borospincét is magában foglaló
Magtár
Látogatóközpont
konferenciák, közösségi események, kiállítások, művészeti bemutatók és a minőségi vendéglátás helyszíne.

Az új attrakciók közül talán a
legizgalmasabb a Székesegyház délkeleti tornyában
kiépített, látogatható kilátó.
A templom belső teréből indul a meglehetősen sok lépcsőből álló út a harangok
mellett a torony legfelső
szintjéig. Mondanunk sem
kell, hogy a panoráma rendkívüli, szinte az egész várost
belátjuk fentről, a horizont a
Mecsek vonulatától a Kálvária-dombon át a kápolnával
koronázott Havi-hegyig terjed. Különleges nézőpontból
láthatjuk a Dóm épületét, a
többi tornyot és a Püspöki
Palotát is.

PÉCSI SALÁTA

CELLA SEPTICHORA LÁTOGATÓ KÖPONT

Pécs város római kori elődje,
Sopianae késő római ókeresztény temetője 2000-ben
került fel az UNESCO világörökségi listájára. A feltárt lelet együttes építészetében és
falfestészetében
rendkívül
sokoldalúan és összetetten
szemlélteti a Római Birodalom északi és nyugati provinciáinak korakeresztény temetkezési építészetét és művészetét. A magyarországi
világörökségi helyszínek közül a pécsi ókeresztény temető az egyetlen, amely kultúrtörténeti
kategóriában
nyert felvételt az UNESCO
világörökségi listájára.
CSONTVÁRY MÚZEUM

A századfordulón emelt neoreneszánsz épületben 1973ban nyílt meg a magyar festészet talán legkülönösebb
egyéniségének, Csontváry
Kosztka Tivadarnak (18531919) kiállítása. A Csontváryéletmű kronológiailag és műfaji hovatartozás tekintetében
egymástól jól elkülöníthető
szakaszokra tagolható. Az

első szakaszt tanulmányrajzok, portrék képviselik. A következő szakaszba az 19021903-ban festett alkotások
sorolhatók,
melyeket
Jajcéban, Mosztárban, Castellamaréban továbbá Selmecbányán, Szigetváron és
a Hortobágyon készültek. A
"világ legnagyobb napút
(plein air) festménye" található itt, a Baalbek, míg a Mária kútja Názáretben az
egyéni stílus keresésének jegyében született. A Panaszfal bejáratánál Jeruzsálemben a csoportkép; a Nagy
Tarpatak a Tátrában a tájkép
műfaji konvencióit "fogalmazza" át remekművé. Ezek
a művek szinte kivétel nélkül
érett alkotások, főművek. Az
életmű emblematikus öszszegzője a metaforikus önarcképnek is tekinthető Magányos Cédrus. Az 1909-ben
festett Tengerparti sétalovaglás a bemutatott oeuvre legkésőbbre datált festménye. A
tízes években készült szénrajzok, allegorikus jelenetek,
kompozíciótervek és vázlatok az utolsó alkotói periódust jelzik.

velek, valamint egy 440 méter hosszú földalatti vágatban
a Mecsek jellemző ásványai,
kőzetei, fosszíliái segítségével tehetünk időutazást a
szén- és uránbányászat történetében.
ZSOLNAY MÚZEUM

MECSEKI BÁNYÁSZATI

A Zsolnay Múzeum a Janus
Pannonius Múzeum állandó
kiállítása, mely Pécs legrégebbi lakóházában, a Káptalan u. 2-ben található. A kiállításon a gyár díszművei láthatók kronológiai sorrendben, ezen belül stílusirányzatok, tervezők szerinti csoportosításban. A kiállítás része
az 1990-ben megnyílt Zsolnay-emlékszoba, amely a
Zsolnay család bútorai t, berendezési és dísztárgyait, valamint a családtagokról készült festményeket, rajzokat
és fényképfelvételeket mutatja be.

MÚZEUM

A PÉCSI DZSÁMI

A Mecseki Bányászati Múzeumban szerszámok, műszerek, korabeli térképek, okle-

A dzsámi helyén egykor ókeresztény sír, és talán kápolna
is állhatott, amelyből egy
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római légiós katona fogadalmi oltárköve került elő. A
XIII. század közepén építették fel ugyanitt az 1299-ben
leégett Szent Bertalan plébánia templomot. A XIV. században ezt újra felépítették,
majd a török hódoltság idején, az 1570-es évek végén
Gázi Kaszim pasa leromboltatta, köveit részben felhasználva, helyén dzsámit és minaretet emeltetett. Pécs 1686
évi visszafoglalása után a
dzsámi a jezsuita szerzeteseké lett. A XVIII. század elején lebontották a minaretet és
helyébe vaskos tornyot emeltek. A dzsámit barokk templommá alakították, új főoltárt
és kápolnákat építettek, a kupolát megemelték. 1938-ban
megkezdődött a dzsámi török
részleteinek feltárása és
helyreállítása. Ekkor északnyugati falához hozzátoldott
építménnyel bővítették. Így a
belső tér mintegy kétszeresére növekedett. 1960-1965
között a műemléki igényekre
figyelemmel a barokk kupolát
eredeti formájában visszaállították. E két utóbbi építkezést
követően a dzsámi külső
képe nem változott.
A templom-belső is gazdag
látványosságot kínál, egyfelől a török kori maradványok,
más részről a keresztény
templom berendezésének és
díszítményeinek kettősségében. A török kori dzsámi tartozéka volt a mihráb-fülke, s
a falakon láthatók az egykor
felírt Korán idézetek töredékes maradványai. A dzsámihoz hozzáépített bővítmény
falain Gebauer Ernő XX.szá-

zadi pécsi festőművész freskói örökítették meg a templom történetét. A sekrestye
üvegablakait 1938-ban a kiváló üvegművész Sztéló Lili
alkotta. A Széchenyi tér jelenkori érdekessége az egykori Szent Bertalan templom
és mártír védőszentje emlékére a dzsámi északi fala
mellett emelt harangtorony
és Szent Bertalan szobor. A
harangtorony 13 méter magas három karcsú acélrúd alkotja,
három
különböző
nagyságú haranggal. Mellette a mártír szent szobra áll
jelképeivel, a feszülettel és
kígyóval. A szobrot Rétfalvi
Sándor pécsi szobrászművész alkotta. A harangtorony
– hogy ne zavarja a dzsámi
látványát – csak a harangozás idején emelkedik fel,
majd utána ismét visszahúzódik. Ez alatt a harangok zenélnek. Játékukhoz Kircsi
László pécsi zeneszerző
komponált korhű toronyzenét. A modern torony terve
Pécs építész-tervezőjének
Bachmann Zoltánnak a nevéhez fűződik. Harangjáték: naponta 7:00, 12:00 és 18:00
órakor

tömbje. A Központi Takarékpénztár
megrendelésére,
Korb Flóris és Giergl Kálmán
tervei alapján 1898-ra készült
el, és az elkövetkező időkben
többféle célt is szolgált.

MEGYEHÁZA

A Széchenyi tér 5. szám alatti
Gránátalma patika létrejötte
elválaszthatatlan az irgalmas
rend történetétől.
Istenes Szent János betegápoló rendjét, az Irgalmasokat a 18. század végén hívták Pécsre. A szerzetesek
megkapták a II. József által
1786-ban feloszlatott kapucinus rend templomát és rendházát. A patika 1796-ban
épült meg a templom keleti

A Széchenyi tér nyugati oldalán emelkedik a három emeletes épület négy utcára néző

7

KULTURÁLIS KÖZPONT

A Pécsi Kulturális Központ
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatnak közművelődési intézménye, mely több
pécsi fesztivál szervezője. A
kulturális központ rendezvényszervezéssel, konferenciarendezéssel, sajtótájékoztatók megszervezésével és
lebonyolításával foglalkozik.
GRÁNÁTALMA PATIKA
(KEGYTÁRGYBOLT)

PÉCSI SALÁTA

oldalán. Az épület bejárata a
kórház folyosójára nyílt, így
sokáig az ablakon adták ki a
gyógyszereket. A nyitott működést lehetővé tevő utcára
nyíló ajtó csak 1930-ban készült el. A gránátalma az
ókorban a szeretetet, az újjászületést, és sok magja miatt
a termékenységet jelképezte.
Ezt a motívumot a keresztények is átvették. A patika bútorzata a 18. század végén
készült.

ra díjazták a világkiállításokon.
A gyár jelenleg is Pécsett működik; területén a 2010-es
Európa kulturális fővárosa
évad részeként új városrészt
alakítottak ki Zsolnay Kulturális Negyed néven.
ZSOLNAY MAUZÓLEUM

pirogránit idomokkal fedett
kőfal övezi, az út két oldalán
pedig 42 fekvő oroszlán őrködik. Ezeket – két eredeti kivételével - az EKF program keretében újraállították és restaurálták az elmúlt évtizedekben erőteljesen lepusztult
épületet.
HAVAS HEGYI KÁPOLNA

IRGALMASOK TEMPLOMA

ZSOLNAY KULTURÁLIS
NEGYED

A pécsi Zsolnay
porcelángyár a magyar ipar történetének kiemelkedő, egykor külföldön is jó hírű szereplője.
Fénykorát a századfordulón
élte, amikor a Kárpát-medence teljes területére szállított
építészeti
kerá[1][2][3]
miát,
dísztárgyait
és
porcelánkészleteit
pedig
(részben a saját fejlesztésű
eozinnak köszönhetően) sor-

A 2010-ben felújított létesítmény a Zsolnay család nyughelye, ahol 42 oroszlán őrzi
az eozin technika titkát a
Zsolnay Kulturális Negyedtől
200 méterre lévő dombon.
Eredeti pompájában tekinthető meg. Zsolnay Vilmost
(1828-1900) halálakor ideiglenesen temették a Pécs-budai külváros temetőjébe, a
család azonban életművének
nagyságához méltó emlékhelyet szánt neki. Mauzóleumát a gyár mögötti dombra
tervezték. Zsolnay gyakran
járt fel ide, szívesen szemlélte innen a gyártelepet.
Veje, Sikorski Tádé építészmérnök tervei alapján 1906ra készült el a kerek alaprajzú, pirogránit lemezekkel
burkolt neoromán stílusú sírkápolna. Zsolnay Vilmos újratemetése 1913 októberében zajlott, a sötétség leple
alatt, szűk családi körben.
Napvilágnál kívül-belül lenyűgöző a mauzóleum hatása.
Alsó terében áll az eozinmázas domborművel díszített
szarkofág. A kertet só-mázas
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Pécs legszebb fekvésű temploma és igen közkedvelt búcsújáróhelye, a Mecsekhegység déli oldalán elterülő,
ma Havihegy nevet viselő városrészen magasodó Havas
Boldogasszony-templom, évszázadok óta várja a látogatókat. Az 1690-91. évi pestisjárvány elmúltával a pécsi
polgárok, megtartva a veszedelem idején tett fogadalmukat, templomot építettek Havas Boldogasszony tiszteletére. Az ún. „Kakasdomb”
meredek lejtőjén, hátukon,
vállukon cipelték fel az építőanyagot a fehér sziklákra,
mintha azt a Szűzanya jelölte
volna ki számukra hófehér
ragyogásával. A templom
1697-re készült el, s azóta
búcsúsok és Mária-tisztelő
zarándokok tömegei keresik
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fel évről évre. XVI. Gergely
pápa 1844-ben búcsúkiváltságot adományozott a templomnak a Mária-ünnepekre.
PÁLOS TEMPLOM

A pécsi pálos templom a modern magyar építészet egyik
legszebb alkotása. A templom látványa a Mecsek déli
oldalán a Hunyadi utca
hegyre emelkedő utolsó kanyarjától meghatározó. Tömegével és hozzá lazán kapcsolódó tornyával a környék,
meghatározó szervezőerejévé vált. A sokat idézett,
fényképezett templom a pálos szerzetesek számára
épült a Mecsekoldal városrészben.
ÁLLATKERT

TV TORONY
A torony 18 500 tonna vasbetonból épült, Vízvárdy István,
Söpkéz Gusztáv és Thoma
József tervei alapján. Eredetileg 191 méteres volt, de egy
1995-ös antennacserét követően, 6 méterrel lett magasabb, 197 méteres magasságával jelenleg is hazánk legmagasabb épülete. Gyorslifttel lehet feljutni a tetején ki-

alakított, üvegfalú eszpreszszóig (72 m). A nyitott kilátóterasz (80 m) a presszó fölött
van. A Misina-tetővel együtt
610 méterrel a tengerszint felett nézelődhetünk, ami a város sík területeinek átlagos
120 méteres tengerszint feletti magasságával még mindig közel 500 méteres város
feletti magasságot jelent.
Körkilátójából messzire el lehet látni szép időben. Déli
irányban a várost, illetve a
Baranyai-dombságot, meszszebb a Villányi-hegységet
és a horvát Papuk-hegyet
csodálhatjuk meg. Keleti
irányban a Zengő, nyugatra a
Tubes, északra a Mecsek magaslik. Tiszta időben
viszont akár a Badacsony is
látható. A torony aljától
északkeleti irányban sí- és
szánkópálya is fut lefelé a
hegyoldalon.
TETTYEI ROMOK
A Tettye 4,5 hektáros parkja
ma már teljes egészében
zöld övezet és a kikapcsolódást szolgálja. Három oldalról hegyek ölelik körül, alatta,
délen pedig
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Pécs városa terül el. Maga a
tér egy régi a feltételezések
szerint a rómaiak által is
használt – kőbánya udvarán
alakult ki. Nevét valószínűleg
a török eredetű „tekia” szóból. A név utal Szathmáry a
század elején itt épült nyaraló-kastélyára, mely a török
időkben derviskolostorként
működött. A tér déli részén
található György püspök XVI.
kastély romja kedvelt turistalátványosság.
FRANCIA EMLÉKMŰ

Az emlékművet 1908-ban
emelték a Napóleoni háborúk
idején Pécs környékén elesett francia katonák emlékére. A Zsolnay gyár által készített francia nyelvű tábla
szövege:"A dicsőséges Nagy
Hadsereg katonáinak emlékére, haláluk százéves évfordulója alkalmából, magyar
barátaik, lovagias rokonérzésből. 1908."
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PÉCSI NEMZETI SZINHÁZ

IDRISZ BABA TÜRBÉJE
Néhány
csodatételének
híre ment, ezért „szentként” tisztelték.

Viszont nem csoda, hogy
a türbe épen maradt:
hosszú ideig ugyanis lőporraktárnak használták,
ezért nem bontották le. A
nyolcszög alaprajzú, kupolás sírhely 1591-ben
épült. Homlokzatán az
alsó nyílások szamárhátívesek, a felsők körablakok.

Idrisz Baba sziklába vágott sírhelyét csak 370
évvel később tárták fel,
és megtalálták benne ép
állapotban lévő csontvázát is. A türbe berendezését, a síremléket, a hímzett takarót, az imaszőnyeget, mind a Török
Köztársaság
adományozta. Ez a türbe a magyarországi török építészet fontos emléke, csupán a budai Gül Baba
sírja ismert rajta kívül.
Mindkettő
mohamedán
zarándokhely.

A VÁROS TÖRTÉNETE
Pécs horvátul Pečuh, németül: Fünfkirchen, szerbül:Печуј/Pečuj, a középkorban latinul:Quinque
Ecclesiae, az ókorban latinul:Sopianae) megyei jogú város, Magyarország ötödik legnagyobb települése, Baranya megye, a Pécsi járás és kistérség székhelye.
A kelta és pannon törzsek lakta vidéken a 2. század elején a rómaiak alapítottak várost Sopianae
néven. A település a 4. századra tartományi székhellyé és a korai kereszténység egyik jelentős
központjává vált. Az ebből az időszakból származó ókeresztény temetői építmény együttest az
UNESCO Világörökségi Bizottsága 2000 decemberében felvette a világörökségi listára.
A püspökséget 1009-ben Szent István király, az ország első egyetemét 1367-ben Nagy Lajos király
alapította a városban. (Ma is itt működik az ország legnagyobb létszámú egyeteme, közel 34 ezer
hallgatóval.
A középkori Pécset az ország kulturális, művészeti életének egyik központjává tette Janus Pannonius püspök, a magyar humanizmus nagy költője, a latin nyelvű magyar költészet legjelesebb képviselője.
A 150 éves török hódoltság után – e korszakból olyan gazdag építészeti emlékeinek maradtak fent,
mint a Gázi Kászim pasa dzsámijaa város főterén –,1780-ban Pécs szabad királyi városi rangot
kapott Mária Terézia királynőtől. Ezt követően erőteljes polgárosodás, gazdasági fejlődés indult el.
Az iparosodás a 19. század első felében jelentősen felgyorsult, a Zsolnay-kerámia, a Littke-pezsgő,
az Angster-orgona világhírűvé váltak.
Pécs mindig soknemzetiségű település volt, kulturális rétegek rakódtak egymásra, nemzetiségek
hagyományai, értékei ötvöződtek két évezredes története során. Magyarok, horvátok és svábok ma
is békében élnek egymással gazdag kulturális polaritásban, így nem meglepő, hogy a város 2010ben Essennel és Isztambullal együtt Európa egyik kulturális fővárosa lett.
Pécs 1998-ban elnyerte az UNESCO Városok a békéért-díját a kisebbségi kultúrák ápolása, valamint a délszláv háború menekültjei iránt tanúsított befogadó, toleráns hozzáállása miatt. A város
2007-ben harmadik, 2008-ban pedig második lett az Élhető Települések (The LivCom Awards) nemzetközi versenyének 75 ezer és 200 ezer lélekszám közötti települések kategóriájában.
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PÉCSI VÁROSI LEGENDÁK NYOMÁBAN
Pécsnek annyi városi legendája van, hogy azokat felsorolni is nehéz. Mégis, a pécsiekben az a
közös, hogy ezeket a valóság és a kitaláció határain egyensúlyozó sztorikat egy emberként ismerik.
A teljesség igénye nélkül összeszedtünk párat, csak hogy újra felélesszük a városi rejtélyek iránt
érdeklődők összeesküvésekben gazdag gondolatait.
A KAMUSUGÁRZÓ SZÉCHENYI TÉR
Azt mindenki ismeri, hogy a város régi főtere állítólag az uránbánya
melléktermékeként kiásott sugárzó kövekre épült? Nyilván, hisz ezt a
legendát még a más városokból érkező turisták is emlegetik, a mai napig. Azt rebesgették, hogy a téli hó, ami a városban máshol centi magasan állt, a téren gyorsan, a sugárzás miatt egyből elolvadt. Kár, hogy
az uránbánya melléktermékeinek ilyen hatását soha nem bizonyították be (sőt, sokak szerint azok
inkább sírkőmaradékok voltak), akkor legalább mindenki megtudta volna, hogy miért olyan sugárzó a pécsiek mosolya.
AZ EOZIN FELTÁRULÓ TITKA
A Zsolnay-mauzóleum Pécs egyik legmisztikusabb épülete, nem is hiába terjed róla a híres legenda, miszerint az 1901-ben épült sírkápolnába a téli napfordulón beáramló napfény állítólag felfedi a világhírű
fazekasmester eozinmázának titkos receptjét. Az eozin titka itt rejlik
Zsolnay szelleme pedig feltehetően jól mulat a napfordulón sírja körül összegyűlt kincsvadászokon, hisz eddig akárhogy is próbálták, senki nem találta meg a pécsi porcelánkészítés Szent Grálját. Vagy azért, mert ilyenkor ritkásan süt a nap, vagy azért mert kamu az egész.
A LAKATFAL
A Janus Pannonius utca két kis beugrójának vaskerítésein ezrével lógnak a szerelmesek lakatjai, ezt mindenki tudja. De hogy, mikor, és ki
rakta oda az első lakatot? A 80-as évektől egyre csak növekedett a függőzárak száma, de ezekre a kérdésekre azóta sem találhattunk konkrét
választ. Az viszont tuti, hogy ettől a város egyik leghíresebb turistalátványossága lett az évek
során betelő rácspáros. A szerelmesek ötlete volt?
Az egyik legenda szerint a pásztorórára készülő csalárd pécsi nők és csajok egy-egy lakattal jelezték a tűkön ülő szeretőjüknek, hogy indulhat a móka, lelépett a ház ura. A másik legenda kicsit
talán hihetőbb, eszerint ugyanis a közeli sulikból jártak ide a végzős diákok, hogy a feleslegessé
vált szekrénylakatjuktól végre megszabadulhassanak. Az is lehet, hogy egy gimis szerelmespár
indította el a „szerelemlakatok” trendjét. De az is, hogy nem.
A BARANYAI TIGRIS
A „tigrist” először egy kislány vette észre Bükkösdön. Tőle került ki a hír,
ezután pedig elterjedt a megyében. Sorban jöttek a szemtanúk, volt aki
fekete párducnak vagy épp hatalmas kutyának hitte, volt aki megtalálta
a tigris lábnyomát. Fotó persze nem készült, pedig az összes hazai bulvárlap egy vagyont fizetett volna érte. Az ország állatkertjei egyből leltárba vették a tigriseiket, de
egy sem hiányzott. Most akkor mi van? Mivel Baranyában semmilyen tigris sem mondható őshonosnak, ezért csak annyi jutott az emberek eszébe, hogy esetleg Horvátországból botorkált át
hozzánk. Persze csak akkor, ha ezt az egészet nem csak kitalálta valaki.
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PÉCSI „LEGEK”
A LEGROMANTIKUSABB, A LEGÖREGEBB,A LEGMAGASABB, A LEGMEREDEKEBB, A LEGRÉGIBB, A LEGIDŐSEBB, A LEGRÖVIDEBB…….
A LEGROMANTIKUSABB RANDIHELY
Természetesen szubjektív ítélet eredménye, hogy kinek mi a romantikus, de az kétségtelen tény, hogy rengeteg pécsi imádja a Havihegyi
templom környékét. Hétvégente szerelmespárokkal, babakocsit tologató
szülőkkel, illetve kisgyerekes családokkal van tele a sétány és a tettyei
szikla. A csodálatos panoráma miatt tökéletes randihely.
A LEGÖREGEBB LAKÓÉPÜLET
A Káptalan utca 2. alatti ház Pécs talán egyik legrégebbi épülete, hiszen
már egy 1324-ből fennmaradt írásos emlék is beszámol a létezéséről.
További nevezetessége, hogy 1477-ben itt hozták létre hazánk legelső
nyilvános könyvtárát, melyet Handó György prépost alapított. Az arra
járó figyelmét nem kerülheti el a bejárat feletti szépen kidolgozott dombormű és a homlokzatának
kopott festése alól kikandikáló reneszánsz falfestmény darabok sem. Ebben az épületben működik a Zsolnay Múzeum.
A LEGMAGASABB PONT – NAGY-TUBES KILÁTÓ
A 611 méter magas Nagy-Tubes csúcsa a rajta álló több, mint huszonkét méteres János-kilátóval a város legmagasabb pontja. Igen, még a
TV-tornyot is megelőzi, már nem magasságra, hanem kilátás szempontjából. Utóbbiból ugyanis “csupán” 610 méterről lehet körbenézni.
Bár a Nagy-Tubesről csak a város nyugati fele tárul elénk, tiszta időben
még a Badacsony is kirajzolódik a távolban.
A LEGMEREDEKEBB UTCA – GYÖRGY UTCA
Pécsett van néhány utca, ami vetélkedhet ezért a címért. Egyesek a
Radnics, mások az Ótemető, vagy a Szőlő utcát tippelték a legmeredekebbnek, ám a Biokomot megkérdezve kiderült, a György utca a
leghajmeresztőbb a maga több mint 22%-os lejtőjével. Mindemellett kelet-nyugati fekvése miatt télen alig tud felolvadni a ráfagyott jég és hó, emiatt előfordul, hogy kéthárom napig autóval megközelíthetetlen az utca.
A LEGRÉGEBBI FOGADÓ – 100 ÉVES BOROZÓ
A Kórház téren áll az 1750 körül épült Magyar Korona Fogadó – mai
nevén 100 éves borozó – a pécsi vendéglátás történetének egyik legrégibb emléke. A városfalon kívüli vendégfogadó egyben postakocsiállomásként is szolgált, udvarán istállók és kocsiszínek voltak. A sarkon földszintes kis kovácsműhely működött. Itt pihenhettek meg azok
az utazók, akik a városkapu esti bezárása után érkeztek meg. A legenda szerint egyszer Petőfi
Sándor is eltöltött itt egy vendégéjszakát.
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A LEGIDŐSEBB PÉCSI BUSZ
Az BPV-093-as, 1982-es gyártású Ikarus 280-as főleg Uránvárosban
teljesített szolgálatot a 2-es vonalon. A jármű a 90-es években átkerült
más uránvárosi vonalakra, majd javarészt a Budai Állomáson közlekedett. Az utolsó években már csak “tartalékos” volt, de lehetett rá számítani: bármikor bevethető volt. Mióta a Buszcsere Program elindult és új
buszok tömkelege árasztotta el a várost, “nyugdíjazták” a legendás Ikarust, azonban mégsem
mond le róla a Tüke Busz. A cég szeretné megvenni, majd eredeti állapotában felújítani, hogy
azután amolyan nosztalgiabuszként használhassák a pécsiek. Sőt, a tervek szerint még akár esküvőkre is ki lehetne bérelni a legmegbízhatóbb öreg járgányt.
A LEGRÖVIDEBB VILLAMOSSÍN
Pécsen 1913. október 20-án indult meg a villamosforgalom. Volt egy
fővonal a Tüzér utca és a Zsolnay-gyár között, és abból ágazott ki a
belvárosi Széchenyi téren a Főpályaudvarhoz vezető vonal, a keleti végén pedig a Külvárosi pályaudvarhoz, illetve a kocsiszínhez vezető vonal. A hálózat végig egyvágányú volt, kitérőkkel, csúcsidőben mindegyik vonalon ötpercenként
közlekedtek a villamosok. A pécsi villamost 1960-ban szüntették meg, a főpályaudvari vonalat
azonban már hamarabb, 1959-ben felszámolták. A pécsi villamos tavaly volt száz éves, de mára
már csak egy néhány méteres villamossín és egy ideiglenesen kiállított villamoskocsi emlékeztet
a létére.

HÍRES PÉCSIEK
pécsi országos úszóversenyen tűnt
fel: 100 m gyorson
első lett.

Várkonyi
Nándor
(Pécs, 1896. május
19. – Pécs, 1975.
március 11.) Író,
szerkesztő, kultúrtörténész. Apja id.
Várkonyi
Nándor
mérnök volt, anyja
Éberhard
Mária.
Bátyja Várkonyi (Hildebrand) Dezső filozófus volt.

Abay Nemes Oszkár (1913-1959)
Pozsony vármegyében, Magyardiószegen született, 1913.
szeptember 13-án,
egy nyolcgyermekes gyógyszerész
családjában. Pakson, a Dunában ismerkedett meg az
úszással. 1929-ben,
a PAC színeiben, a

Fejér Lipót (Pécs,
1880. febr. 9. – Budapest, 1959. okt.
15.) Eredeti nevén
Weisz Lipót. A Fourier-sorok elméletét
alapvető felismerésekkel
gazdagító
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pécsi születésű matematikus, aki életében legendává lett.

Angster József
1834. július 7-én
született Kácsfalun,
(Ma Jagodnjak, Horvátország)
német
telepes családban.
Eszéken volt asztalos-inas Haim Józsefnél. 1853-ban
szabadult,
majd
vándorútra
indult.
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Első vándorútja során
Temesváron,
Német-Bogsánban
és Oravicában dolgozott.
Második
vándorútján, Bécsben, Titz orgona
építő műhelyében
foglalkozott először
orgonaépítéssel.
Tanulmánya betetőzéseként
három
évet (1863-66) a párizsi Aristide Cavaillé Coll világhírű orgonaüzemében dolgozott. Részt vett a
Cologny-kastély, a
Notre-Dame valamint a St. Trinite
templom orgonájának készítésében.
Magyarországra hazatérve meg-rendelést kapott a pécsi
zsinagóga orgonájának megépítésére.
Ekkor telepedett le
Pécsett, és alapított
műhelyt. Az opus 1es orgona 1869.
márciusában
készült el. A mestermű
sikert hozott az ifjú
mesternek. Az Angster orgonagyár vezetését
1903-tól
Angster Emil és
Oszkár vette át.
1918. június 9-én
halt meg. Az ô irányítása alatt készült
fontosabb orgonák:
Kalocsa,
Székesegyház Pécs, Belvárosi Rk. templom
Budapest, Terézvárosi Rk. templom

Pécs, Székesegyház Buda-pest, Kálvin téri Ref. templom
Debrecen, Kossuth
utcai Ref. templom
Gyôr, Székesegyház.

amely hivatalát az
egyház és a kultúra
szolgálatában töltötte be 1777. május
2-án bekövetkezett
haláláig. 1754-ben
megszerezte egyházmegyéjének a
bíborosi pallium előjogát, új plébániákat
szervezett, templomokat építtetett, bővítette a papi szemináriumot, és szándékában állt felújítani a Nagy Lajos király által 1367-ben
alapított egyetemet,
visszaállítandó a város "régi fényét".
Egyetemalapítási
szándéka
maradandó eredménye
lett a papírmalom és
a nyom-da létesítése, valamint a
máig nevét viselő
könyvtár
létrehozása. Megalapította
a numizmatikai és a
régiség-gyűjteményt, csillagvizsgálót állított fel, pártfogolta irodalmi művek megjelentetését. Eredményesen
tevékenykedett
a
magyar egyház- és
művelődéstörténetre
vonatkozó,
külföldön, főként a
Vatikánban lévő okiratok megszerzéséért vagy lemásoltatásáért.

Klimó György
(Lopassó,
1710.
ápr. 4. – Pécs, 1777.
máj. 2.)
Püspök,
könyvgyűjtő,
mecénás.
1710-ben született
Nyitra megyében,
jobbágy
család
gyermekeként. Pártfogók segítségével
végezte
tanulmányait a nagyszombati
egyetemen.
1733-ban az esztergomi egyházmegye
papjává szentelték;
segédlelkész
lett
Vágújhelyen, majd
az esztergomi érsek
vikáriusának titkára.
1740-ben pozsonyi,
1741-től esztergomi
kanonok és nyitrai
főesperes. 1747-től
címzetes püspökként bécsi magyar
kancelláriai előadó.
Elöljárói felismerték
kiváló képességeit,
és 1751-ben Mária
Terézia kinevezte
pécsi
püspökké,
14

A Zsolnay család
Nem csak egy nagy
múltú, kultúrájáról
nevezetes városnak
és egy különlegesen
tehetséges családnak sorsával fonódott össze e gyáregyüttes története,
hanem egy egész
ország, Magyarország történelmével
is. A Zsolnay családnév és városunk középkori nevét jelentő "öt templom"
tornyainak
ábrája
Európa-szerte, sőt
világszerte ismertté
vált azokban az időszakokban, amikor
az ipar és a kereskedelem útjait nem
korlátozták határok,
és a társadalmi,
gazdasági felemelkedést, a fejlődés
vágyát a kultúra, a
művészet
szabad
áramlása sarkallta.
Minden reményünk
szerint új fellendülés
előtt áll az ország, és benne a hazai
iparművészet történetében mindvégig
"européer" szerepet
játszó gyár is.
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Littke József (Pécs,
1872. okt. 15. Bécs, 1902. aug.
12.) Pezsgőgyáros.
A budapesti kereskedelmi akadémia
elvégzése
után
hosszabb
tanulmányutat tett Franciaországban, ahol
a francia pezsgő-

gyártás módszereivel
ismerkedett
meg. Hazatérésekor
átvette apja, Littke
Lőrinc pécsi borkereskedő
üzemét,
amelyet a világpiacon is ismert gyárrá
fejlesztett. Számos
helyi
társadalmi
egyesületben töltött
be vezető tisztséget.
A Gyáriparosok Országos Szövetsége
(GYOSZ) pécsi fiókjának elnöke volt.
Kezdeményezésére

és gyűjtése alapján
készült el Pécsett a
Zsolnay Vilmos szobor.

Kispál és a Borz
A zenekar 1987-ben
alakult, Bräutigam
Gábor, Ózdi Rezső,
Kispál András és

Lovasi András részvételével.
Szélkiáltó együttes

1974-ben alakult a
Pécsi Tanárképző
Főiskola
magyarének szakos hallgatóiból

PÉCS ÉS AZ IRODALOM
PÉCSI SZÜLETÉSŰ ÍRÓK, KÖLTŐK
 Csorba Győző- Kossuth- és József Attiladíjas költő, műfordító
 Galsai Pongrác - József Attila-díjas író
 Rózsa Endre - Pécsen született 1941-ben.
1979-80-ban A Móra Ferenc Könyvkiadó
szerkesztője volt. Első önálló kötete a Kavicsszüret 1970-ben jelent meg, ezt követte
a Senki földje; a Kietlen ünnep; a Sárkányeregető; Az anyag emlékezete; A szomjúság örökmécsei, és végül 1993-ban az Árnyékszobrok. Verseiből verseskötetet adott
ki a Széphalom Könyvműhely Az ámokfutó
álmai címmel. Rózsa a Kilencek költőcsoport egyik tagja (Mezey Katalin, Kiss Benedek, Utassy József, Győri László, Konczek
József, Oláh János, Kovács István,Péntek
Imre).
 Solymos Ida - 1920-ban született Pécsen.
Első verseskönyve 1943-ban jelent meg A
Hold körülnéz címen. Dolgozott újságíróként, a Fiatal Magyarország belső munkatársaként, lektorként, és lexikon-szerkesztőjeként egy kiadónál.1964-ben jelent meg
Vendégvárás című kötete, 1969-ben az Arc
nélkül, s 1974-ben pedig az Esküminta. A
költőnő szellemi vezetője Várkonyi Nándor
volt.

Solymos Ida
Sorok a reményhez
Akihez szólnék, nem kíváncsi
a kevésre, mit mondanék.
Napjaimra ránőtt a tárgyi
valóság: nincsen menedék.
Nem indulok feléje eztán
s nem címzek neki levelet.
A telefont kikapcsolhatnám:
nem csönget föl a szeretet.
Lefekhetnék a kocsiútra,
köthetném nyakam a kilincsre,
tegnapot a másnapra húzva
minek is krákogjak a nincsbe.
Csak a levegőt kapom ingyen
s a vámolatlan utakat.
Biztosabb lenne a kilincsen.
De talpamhoz remény tapad.
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ÍRÓK, KÖLTŐK, AKIK PÉCSEN ÉLTEK
Bertók László – Kossuth-díjas költő, író
Janus Pannonius – költő
Kodolányi János – író
Molnár Zoltán – költő
Petrőczi Éva – költő
Rapai Ágnes – költő, író
Weöres Sándor – költő
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JANUS PANNONIUS
Élete:1434-ben született és 1472-ben halt meg. Az egyetlen magyar
költő Petőfiig, akit ismert és elismert Európa. Neve költői, felvett latin
név, jelentése Magyar János. Születési helyére vonatkozólag nincsenek pontos adatok. Nagybátyja, Vitéz János Itáliában neveltette. Csaknem 8 évig Guarino de Verona híres iskolájában tanult. Már ekkor költővé érett, és hírnevet szerzett magának Itáliában. Pádovában egyházjogot tanult és megszerezte a doktori címet. Klasszikus latin nyelven írta
verseit, a csipkelődő, erotikus epigrammáit. Római epigrammákba gyűjtötte ezeket. Nagyobb terjedelmű dicsőítő költeményeit pedig a
panegirikuszban foglalta össze. 1458-ban Mátyás király kancellárja lett
nagybátyja, ô pedig 1459-tôl pécsi püspök és feudális nagyúr lett. Viszszavágyódott Itáliába. Buda szellemi szeEgy dunántúli mandulafáról
génysége akadályozta további kibontakozásában. Itáliai vágyakozáHerkules ilyet a Hesperidák kertjébe’ se látott,
sai késztették arra, hogy megírja
Hősi Ulysses sem Alkinoos szigetén.
Galeotto Marziónak című versét.
Még boldog szigetek bő rétjein is csoda lenne,
Ezt mentegetőzésként írta gyengébb versei miatt. 1465-ben kiment
Nemhogy a pannon-föld északi hűs rögein.
Itáliába. Politikai hibát ejtett és páS íme, virágzik a mandulafácska merészen a télben,
lyafutása elakadt. Mátyás király elÁm csodaszép rügyeit zuzmara fogja be majd!
len fordult nagybátyjával, így meneMandulafám, kicsi Phyllis, nincs még fecske e tájon,
külnie kellett Magyarországról. HorVagy hát oly nehezen vártad az ifju Tavaszt?
vátországban halt meg, súlyos tüdőbetegségben.

ILYEN SZÉPEKET MONDTAK PÉCSRRŐL
Pécs sok híres, a magyar kultúra felvirágoztatásában elvitathatatlan érdemeket szerző embert
megihletett az évek során, akik jó véleménnyel voltak a városról. Nézzük tehát, ki mit mondott
az itteni sulis évekről, és a pécsi életről:

Babits Mihály
A múzsája volt Pécs. A pécsi ciszterciekhez járt gimnáziumba, erről az
író-költő a következőket írta:
“Az első gimnáziumban: nagyon jól emlékszem a ciszterciekre, akiket
szarkáknak hívtak, mert fehér reverendát és fekete kötényt hordtak. Nagyon imponáltak a tanárok. Ijedős gyermek voltam. Egyszer az történt,
hogy mikor [az osztályfőnök] legnagyobb komolysággal magyarázott, elkacagtam magamat, de nem
őrajta, hanem valami eszembe jutott és azon. Általában nagyon figyelmetlen diák voltam, mindig
máson járt az eszem. Persze nagyon jó eszem volt, és mindig jól kijöttem.”
Még egy Babits-idézet jön, amelyből jól érzékelhető, hogy Pécs már az ő korában is a kultúra hazai
központja volt. A költő a következőket mondta a Janus Pannoniusról elnevezett pécsi irodalmi társaság megalakulásáról:
“A nagy humanista ugyanazt a harcot harcolta, amit mi harcolunk mind, akik a Szellem nevében
gyűltünk és tartunk össze ebben a tépett és ostromolt országban vad korban, ebben a nyers és
16

PÉCSI SALÁTA

legkevésbé sem szellemi erőknek kezdettől fogva annyira kiszolgáltatott országban. Nem tudni nevet, mely jobban kifejezné az övénél azt, amire ma is szükségünk van: hív és büszke megállásra a
régi szent európai kultúra kincses szigetén, minden vad és nyers és új erők között és ellenükre: mert
ez a reneszánsz.”

Fülep Lajos
Kossuth-díjas magyar művészettörténész és művészetfilozófus egy Babitsnak írt levelében ír Pécsről (és Zengővárkonyról) szép dolgokat:
„Városról azért jöttem ide kis faluba, hogy még több nyugalmam s időm
legyen nagyobb méretű tudományos munkáim folytatásához és befejezéséhez.”A Pécsre meghívott Babitsékat azzal invitálja Várkonyba,
hogy „ez a mai Magyarország egyik legszebb helye”, míg Pécsről pedig
azt írja a költőnek, hogy szerinte az „Pest után talán a legvárosabb városunk”.

Weöres Sándor
A pécsi és egyben az országos kulturális életet is meghatározó Weöres
Sándor Babitsot mesterének tartotta, pécsi egyetemi éveinek kezdetén
pedig ezt a pár sort írta neki a városból, amit érezhetően már nagyon
korán megszeretett:
“Kedves Mester! Pécsről írok ezúttal. Egyetemista vagyok, történelem–
földrajz szakos bölcsész. Felségesen érzem itt magamat – igaz, hogy
még csak egy hete vagyok itt és ennyi idő alatt még én se tudok megunni egy várost. Legnagyobb meglepetésemre, professzoraim egy csöppet se salabakter-emberek;
minden előadásuk érdekes és élvezetes.”
Ha már Weöresnél tartunk, a Kossuth-díjas író-költő írt pár kedves és szép sort egy másik híres
pécsi kultúremberről, Csorba Győzőről is, amelyből felsejlik, hogy a pécsi kulturális élet nem mindig
ment zökkenőmentesen:
“Kisebb-nagyobb megszakításokkal, nyolc évig éltem Pécsett és ott Csorba Győző volt a barátom,
akitől mindig komolyságot, nyugalmat, a higgadt és józan munka csendes örömét tanulhattam. Általában a pécsi körülmények szétszóróak, nyugtalanítóak voltak. Néhány idősebb írótársunk, Várkonyi
Nándor, Lovász Pál és mások társaságában Csorba volt az, akinek nyugodt lénye állandóan néma
figyelmeztetés volt a lelki felemelkedésre és az elmélyülésre.”

Csorba Győző
Ha pedig szóba jött Csorba, nézzük ő mit ír a városról visszaemlékezésében.
“Nekem a hegy, a völgy, a város, a falu, a gyár, a szántóföld, az évszakok, az ember, de még a halál is pécsi és baranyai. […] Mert mi, pécsiek–baranyaiak büszkék vagyunk ugyan 6 ezer éves múltunkra, hogy
hazánkban a legnagyobb hőmérsékletet Pécsett mérték 1950. július 1én, hogy a nagyharsányi hegy oldalán már február végén, március elején kivirít a magyar kikerics, mely sehol másutt az országban nem honos, hogy nálunk emlékmű
hirdeti két múltszázadi pécsi gyakorló zenész nevét, hogy a reumások ezrei gyógyulnak meg a harkányi hévízben, hogy kiváló kokszolható szenet bányászunk, hogy boraink a nemzetközi versenyekről aranyérmek sorát hozzák haza – de titokban érezzük azt s, hogy mindez nem emel az ország
más megyéi fölé, legfeljebb megkülönböztet tőlük. S van annyi humorérzékünk, hogy a túlzó lokálpatriotizmuson magunk is mosolygunk.”
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A PÉCSI CIRFANDLI
Kevés olyan helyi különlegesség van, mint a pécsi cirfandli. Ez a
szőlőfajta olyannyira pécsi, hogy e vidéken kívül máshol nem is
termesztik, csak Ausztriában, ott is mindössze egyetlen borvidéken. Sajnos azt is hozzá kell tennünk, hogy náluk jelenleg sokkal
nagyobb becsben tartják ezt a ritkaságot, mint idehaza.
Pécs specialitása ez a szőlő és nagybecsű fehér bora. Az utóbbi buta
évtizedekben híre már szinte hamva lett, többet beszéltek róla, mint
ízlelték. Kihaló fajtának titulálták, a somlói juhfarkkal, a zalai pintessel
és a budai zölddel együtt kanyarítottak neki nekrológot. Míg tőkén
van, nyűgös a cirfandli és mosolytalan, sok törődést igényel, három-négy évente örvendezteti meg
gazdáját jó terméssel, nehezen érik, tömött fürtjei miatt rothadékony, kivételes esztendőkben tokajit
környékező aszút ajándékoz. Állítólag Itáliából érkezett az első vessző osztrák kitérővel, míg a Mecsekben honra nem talált, hogy a pécsi székes káptalan lágy miseboraként simogassa a szépaszszonyok nyelvét. Szépasszonyokét, akiknek vérében török és sváb, francia és lengyel gének gazdagították a magyar lendületet, mert mint tudjuk, a Kárpát-medence történelmileg huzatos. A cirfandli
később teret vesztett, mert gond van vele, sok, de azt a mívest, aki a fintorok mögött felismeri a
fényt, kitart, azt végül átöleli a csoda. A jó évjárat bora a tavaszi mezők virágainak illatát idézi, íze
megfejthetetlen gazdagságú, lehet száraz, fél-édes vagy édes, aranysárga színében zöld árnyalatok
bujkálnak, rejtélyének megismeréséhez talán egy élet is kevés.
Pécs már az Ókorban és a Középkorban is a kereskedelmi útvonalak központjában helyezkedett el.
Itt dolgozták fel a Mecsek környéki borokat. A törökök hódításait és az azt követő zűrzavaros hadiidőket a bor is megsínylette. A 18., de még inkább 19. században alakul ki a fejlődés lehetősége. A
baranyai bor egyre népszerűbb, s a borkereskedelem jót tett a városi kincstárnak is. E század közepétől itt termelik a pécsi pezsgőgyártás alapborait. Igazi helyi különlegesség a Pécsi Cirfandli,
melyet Ausztriából hoztak a 19 század első felében. A török időkben meghonosított Kadarka uralmát
az illatos, zamatos, fűszeres fehérborok váltották fel. Próbálkoztak itt a Tokajihoz hasonló kései szüretelésű fehérborok készítésével, de nem számoltak azzal, hogy a szubmediterrán klíma nem kedvez az aszúképződésnek.
A pécsi szőlőtermelő körzet különleges fajtája a cirfandli. A száraz, meleg éghajlatnak köszönhetően
a Pécsi borvidék borai általában testesek, lágyak, gyakran magas cukor- és alkoholtartalmúak. Korábban a kadarka vörösbora egyeduralkodó volt, mára a tüzes, fűszeres fehérborok a mértékadók.
PÉCSEN VAGY PÉCSETT ?
Sokszor hallani - különösen a médiában - hogy a megszokott Pécsen kifejezés helyett a Pécsett kifejezést használják. Pécsiként állíthatom, hogy sokunknak nagyon idegenül hangzik
a Pécsett kifejezés, mi inkább a Pécsen kifejezést használjuk. De nézzük, honnan ered ez az
érdekes rag.?
Régen a -t/tt rag volt a települések legáltalánosabb helyragja, fokozatosan azonban felváltották a
belviszony- és külviszonyragok (-ban/ben, -on/en/ön), mert egybeesett a tárgyrag -t ragjával.
A –t/tt rag leginkább nagyobb, fontosabb települések esetében maradt fenn, melyekről régen sokat
írtak, így a helyi szóhasználat ismert volt a szélesebb köznyelvben is, és a köznyelv alkalmazkodott
a helyiek nyelvhasználatához.Ma már a –t/tt helyrag irodalminak, archaikusnak tűnik, de használata
semmiképpen sem elvetendő. Manapság a Pécsett, Győrött, Vácott formák mellett a -vár végződésű
településnevek esetében találkozhatunk vele gyakrabban: például Kapovárott, Kapuvárott,
Fehérvárott, Temesvárott, Érsekújvárott, Gyulafehérvárott vagy Pétervárott.
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PÉCS
Nyájas Dunántúl szelíden ívellõ

Mecset smaragdja tör a mély azúrba,

Áldott ölű hegyei koszorúzzák

Keresztje mellett félhold mélabúja,

A régi várost, melynek égbe zengő

Magyar, török megbékélt múltja int

Harangszava szent, magyar szomorúság.

Víg virradást a bús „magyar határ”.

A város régi, ó de örök ifjú

S hol barna alkony bontja fátylait,

Remények gazdag lombjai borítják,

Virrasztva és vigyázva várva vár

Öreg kapukból fiatal hit indul

(Juhász Gyula)

És jobb jövőbe lelkesedve hírt ád.

BÚCSÚ LUGOSI JUDITTÓL
„BÚCSÚZNI KELL. MEGKÖSZÖNNI, LEZÁRNI, ELVÁLNI.
NEM LEHET MIT MONDANI. NÉZEL OKOSAN, ÉS CSAK
AZT VÁROD, HOGY MONDJON VALAKI VALAMIT. VALAMI SZÉPET. VALAMI JÓT”
Nehéz szavakba önteni azokat az érzéseket, amelyek Lugosi Jutka halála után kavarognak az emberben. Nehéz, de
ugyanakkor egyszerű is mert mindenki, hasonló emléket őriz
vele kapcsolatban. Van néhány dolog, amelyben egyöntetű
az őt ismerők véleménye. Az egyik, az állandónak tűnő jókedve, vidámsága életszeretete. Ha megjelent valahol rögtön felpörögtek az események. Bár az anyaegyesülete az
MVSC volt, de a helyiiparosok táborát is színessé tette. Ahol
szervezni, rendezni kellett, ott mindég az élen járt. Ilyenkor sziporkázott, ötletei kifogyhatatlanok voltak. Ezek életének egyik örömteli oldalát adták, de néha alá is merült és poklok kínjaival viaskodott.
A másik, ami eszünkbe jut róla a turistasága. 1992-től tartozott az MVSC-hez, 2005-től a Helyiipari
Természetbarát Egyesülethez. Részt vett a megyei szövetség, a vasutas turisták munkájában. Túrázott és szervezett rendületlenül. Nagyon sok eseményen részt vett. Ifjúsági túrákat vezetett, versenyzett és ott vannak az évadzáró bulik is. Kitalálta és szervezte szívének édes legkedvesebb
gyermekét, a Tokaji Bakancsos Bortúrát is. Emberként is helytállt. Beteget látogatott, lelki támaszt
adott, vigasztalt.
Aztán egyszer csak elkezdett visszavonulni. Beteg lett. Egyre kevesebb helyen jelent meg. A túratársak mindig keresték, érdeklődtek utána. Nagyon reménykedtük, hogy véget ér ez a rossz korszaka, újra a régi lesz.
Sajnos ez nem jött össze. Hiába biztattuk, annyi minden lehet még, itt hagyott bennünket és csatlakozott az égi szakosztályhoz, ahol sajnos már egyre több volt túratárs rója a kilométereket.
Forrás jegyzék: wikipedia.org/wiki/Pécs, www.pecs.hu, www.iranypecs.hu, www.pecsma.hu,
gportal.hu
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TUDTAD -E ?
 Pécs Világörökségi listán szereplő, ókeresztény temetője és a korabeli város ugyancsak földalatti



























maradványai méretüket és gazdaságukat tekintve a legjelentősebb Itálián kívüli római kori emlékek
Gázi Kászim pasa dzsámija Közép-Európa legnagyobb, míg Jakováli Hasszán pasa dzsámija
hazánk legépebben megmaradt török kori műemléke.
A pécsi Magyarország legrégebben (1367-ben), s Európa ötödikként alapított egyeteme
Pécsett működik Magyarország legrégibb alapítású sörgyára (1848) és legrégibb (1859), KözépEurópa legnagyobb, ötszintes pincerendszerével rendelkező pezsgőgyára.
Pirogránit, a Zsolnay gyárban készített épületkerámia díszíti többek között Budapesten a Mátyástemplomot, az Iparművészeti Múzeumot, a Parlamentet és a Műcsarnokot, Ausztriában több középületet és magánillát, Herkulesfürdőben szökőkutakat, Karlovy Vary-ban szállodákat, Pozsonyban a Kék Templomot.
A Pécs melletti Jakab-hegyhez kötődő Pálos rend az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend.
A Babás szerkövek a népi monda szerint két, egymásra haragvó család kővé vált nászmenete.
A Mecsekben található Európa legnagyobb medvehagyma lelőhelye
Mecseknádasd közelében, a Réka-várban született Skóciai Szent Margit, Szent István királyunk
unokája.
A Zengővárkony határában elterülő, védett ősgesztenyés, Magyarország legnagyobb (12ha) szelídgesztenye erdője, 300-400 éves fákat is őriz.
Nagynyárádon a vendégek sváb lakodalmas programon is részt vehetnek. A népviseletbe öltözött
násznéppel együtt jelen vannak a hagyományos szertartásokon, megkóstolhatják a helyi ételspecialitásokat (szabad merítéses töltött káposzta, házi rétes) és részesei lehetnek a falu zenészei által biztosított, jellegzetes sváb hangulatnak.
Mohács határában két, hazán történelmét erőteljesen meghatározó csata is volt: az 1526-ban
elszenvedett vereséggel vette kezdetét a török uralom Magyarországon, az 1867-es győztes II.
mohácsi vagy nagyharsányi csata pedig a hódoltság véget hozta meg az egész ország számára.
A Cirfandli, a borvidék újra felfedezett fajtájának termesztése hazánkban csak ebben a réségben
lehetséges.
A svábok a XVIII. században több hullámban települtek be ebbe a 150 éves török uralom miatt
elnéptelenedett térségbe. Nevük arra utal, hogy az első telepesek többsége Svábföldről Schwabenből, Württembergből érkezett.
A Pezsőgyár I. Ferenc császár 1891-es látogatását követően a "Királyi és Császári Udvar Hivatalos Szállítója" címet is megkapta.
A Pécsi Sörfőzde a Szalon sörök kitűnő minőségének titka a saját, 160 méter mély kútjaiból nyert,
kristálytiszta hegyi karsztvízben, a speciális, Magyarországon termesztett sörárpából készült malátában és az első osztályú feldolgozott komlóban rejlik.
Az Abaligeti-barlang bizarr formakincsű főágán végig patakcsobogás kíséri a látogatót. A barlang
elismerten gyógyhatású levegője enyhíti a légúti és allergiás megbetegedések tüneteit.
Hazánkban csak Zengőn nyílik a fokozottan védett Bánáti Bazsarózsa (Peonia officinalis ssp.
Banatica).
A Zengő csúcs Európa egyetlen, így a maga nevében páratlan, csak férfiak számára szóló zarándoklatának helyszíne, amit húsvét vasárnap hajnalán ma is megtartanak.
Hosszúhetényben volt Kezitcsókolom utca. Az ide letelepedett bányászcsaládok használták először ezt a köszönésmódot, ami akkor még faluhelyen szokatlan volt.
A Dráva - Magyarország egyik legtisztább vizű folyója - teljes hazai szakasza, mint a Duna-Dráva
Nemzeti Park része, természetvédelmi oltalom alatt áll.
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